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1 wonen en leven

1.1 demografie

1.1.1 groei van de bevolking
Op 1/1/2018 telde Brasschaat 37.946 inwoners.

Sinds 2013 groeit het aantal inwoners terug aan en evolueert langzaam richting 38.000.

De bevolkingsgroei in de periode 2012-2018 was in Brasschaat trager (1,47%) dan in de rest van Vlaanderen (3,18%) en 
in de provincie Antwerpen (3,68%). 

De afgelopen 12 jaar is het verschil met elders nog groter, met slechts een stijging van 1,6% in Brasschaat, terwijl de 
stijging	in	Vlaanderen	7,8%	en	de	Belfiusgemeenten	7,3%	bedroeg.	

Deze lichte stijging is volledig toe te schrijven aan het inwijken van inwoners aangezien de natuurlijke aangroei negatief 
is (zie ook verder 1.1.3).

Ook tov de aangrenzende buurgemeenten kennen we een opvallend tragere aangroei.
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1 Statistieken hanteren telkens een andere leeftijdsindeling. Los daarvan stellen we telkens wel dezelfde trends vast.

Deze trage groei zet zich volgens prognoses ook de komende 15 jaar verder door. Rond 2035 verwacht men dat  
Brasschaat de kaap van de 40.000 inwoners zal overschrijden. Vooral vanaf 2027 verwacht men een grotere toename 
van de bevolking en dit in gans Vlaanderen.

1.1.2 vergrijzing en verjonging van de bevolking1 
In 2017 was 20,2% van de inwoners van Brasschaat jonger dan 19 jaar. In de rest van Vlaanderen ligt dit iets hoger 
(21,6%). 

De afgelopen 20 jaar kende Brasschaat een aanzienlijke daling van het aantal <20-jarigen. Sinds 2015 lijkt deze trend 
zich iets te stabiliseren. Hoewel minder uitgesproken, vertonen ook de aanpalende buurgemeenten deze dalende trend. 

Dit	in	tegenstelling	tot	de	gemeenten	uit	de	Belfiuscluster	en	de	rest	van	Vlaanderen	die	sinds	2005	eerder	een	toename	



van het aantal jongeren kennen.

Hetzelfde beeld zien we voor de groep tussen 20 – 60/64 (leeftijdsgrens varieert afhankelijk van de gebruikte bron) die 

in Brasschaat net niet de helft van de bevolking uitmaken. In de rest van Vlaanderen ligt dit iets hoger (52%). Brasschaat 
kende	ook	voor	deze	groep	de	afgelopen	12	jaar	een	daling	tov	een	stijging	in	de	Belfiuscluster	en	Vlaanderen.	

Ook de aanpalende buurgemeenten vertonen een gelijkaardig beeld waarbij deze groep 52% van de bevolking uitmaakt 
en een stijging of minder sterke daling kent dan in Brasschaat.
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Voor de komende 15 jaar verwacht men dat deze groep verhoudingsgewijs in gans Vlaanderen verder zal afnemen  
vooral ten voordele van de groep van 60 jaar of ouder.

Bijna 1 op de 3 inwoners in brasschaat is 60 jaar of ouder. In de rest van Vlaanderen bedraagt dit slechts 1 op 4. Net 
zoals de rest van Vlaanderen kende Brasschaat de afgelopen 12 jaar een aanzienlijke toename van het aantal inwoners 
van 60/65j of ouder. En trend die zich ook de komende 15 jaar zal verderzetten. 

In de aanpalende buurgemeenten stellen we dezelfde stijgende evolutie vast.



Brasschaat valt vooral op door de combinatie van een grotere mate van vergrijzing enerzijds en het achterwege blijven 
van een verjonging van de inwoners anderzijds. Men voorspelt de komende 15 jaar hierin geen kentering.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de afhankelijkheidsratio (verhouding bevolking buiten arbeidsleeftijd  
dwz < 20j en >65j tov bevolking binnen arbeidsleeftijd (20-64j)) in Brasschaat (76,3) hoger ligt dan in de rest van  
Vlaanderen	(Vl	70,5;	Belfius	70,3;	rand	71,9).	Een	ratio	die	de	afgelopen	20	jaar	in	Brasschaat	sterk	is	toegenomen	
waardoor er voor 100 inwoners op arbeidsleeftijd steeds meer inwoners zijn met een leeftijd buiten de arbeidsleeftijd.

Dit	heeft	op	lange	termijn	verschillende	financiële	gevolgen:

• de inkomsten uit de personenbelasting nemen af naarmate de bevolking vergrijst, een trend die niet snel  
omkeerbaar is gezien de aanhoudende daling van het aantal jonge gezinnen

• 	een	ouder	wordende	bevolking	genereert	een	bijkomende	vraag	naar	zorg	wat	zich	financieel	vertaalt	in	een	
hogere uitgave.

1.1.3 inwoners uit andere gemeenten 
Brasschaat kent al sinds 20 jaar een negatieve natuurlijke bevolkingsaangroei (-2,9/1000 inwoners) dwz dat het aantal 
overlijdens	hoger	ligt	dan	het	aantal	geboortes.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	gemeenten	uit	de	Belfiuscluster	(0,2),	 
Vlaanderen (0,8) en de aanpalende buurgemeenten (-0,2). Vooral sinds 2013 wordt het verschil tussen het aantal sterf-
tes en het aantal geboortes in Brasschaat steeds groter en de natuurlijke aangroei steeds negatiever.
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Wat	vooral	opvalt	is	dat	Brasschaat	in	vergelijking	tot	de	rest	van	Vlaanderen	(Belfius	3,2;	Vlaanderen	1,8;	aanpalende	
randgemeenten 3) een hoog interne migratie (5,1/1000 inwoners) kent. Dit wil zeggen dat Brasschaat meer mensen 
uit andere gemeenten aantrekt dan dat er naar elders vertrekken in vergelijking tot de rest van Vlaanderen. We stellen 
bovendien vast dat de interne migratie sinds 2008 toeneemt. 

Hoewel Brasschaat net als de rest van Vlaanderen ook een positief saldo van externe migratie naar en van het buiten-
land	kent,	ligt	dit	opvallend	lager	dan	elders	(Brasschaat	1,2;	Belfius	1,8;	Vlaanderen	3,5;	Aanpalende	buurgemeenten	
3,7). 

Tot en met 2009 waren er meer verhuisbewegingen van Brasschaat naar elders dan er naartoe. Sinds 2010 is dit  
omgekeerd en zijn er meer verhuisbewegingen naar Brasschaat dan er van weg.

Het is dus vooral dankzij migratie en in het bijzonder de interne migratie dat de bevolking lichtjes aangroeit. Gezien er 
vooral een aangroei is in de categorie >60 jaar vermoeden we dat het vooral deze groep is die naar Brasschaat verhuist 
om in een groene omgeving en in de nabijheid van een stad te genieten van hun pensioen.  
Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn:

• dat	er	in	Brasschaat	een	behoorlijk	aanbod	van	kwaliteitsvolle	appartementen	en	(service)flats	en	de	afgelopen	
legislatuur verschillende woongelegenheden zijn bijgekomen (oa Prins Kavelhof, dienstencentrum MTH, …) 
die zich op deze oudere bevolkingsgroep richten. Het zijn verschillende woontypes die vooral inspelen op de 
behoeften van de oudere bevolkingsgroep en minder op deze van jonge gezinnen die eerder op zoek zijn naar 
betaalbare (starters)woningen. Het huidige aanbod zal de instroom van een oudere bevolkingsgroep dus verder 
versterken.

•  dat jonge gezinnen moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden in Brasschaat en eerder buiten Brasschaat 
gaan wonen. 

•  dat het aanbod van horeca en vrije tijd zich ook erg op de oudere bevolkingsgroep richt net als het uitgebreid 
aanbod	vanuit	de	zorg	(aanwezigheid	van	Klina,	ondersteunende	serviceflats,	verschillende	dienstencentra)	dat	
tegemoetkomt aan hun noden.

• 	dat	het	een	bevolkingsgroep	betreft	die	binnen	het	huidige	aanbod	ook	financieel	gemakkelijker	kunnen	aankopen

1.1.4 inwoners met een buitenlandse herkomst
Het aandeel van inwoners met een vreemde nationaliteit is de afgelopen 20 jaar met een derde toegenomen. Eén op 
de	10	inwoners	in	Brasschaat	heeft	een	vreemde	nationaliteit.	Dit	ligt	hoger	dan	in	de	rest	van	Vlaanderen	(Belfius	5%;	
Vlaanderen 8%; aanpalende randgemeenten 8%). Meer dan de helft hiervan komt uit Nederland. Verder is het een zeer 
diverse groep afkomstig uit ongeveer 90 verschillende landen. 

De afgelopen 7 jaar kende brasschaat een stijging van het aantal inwoners van buitenlandse herkomst2. Bijna twee op 
de 10 inwoners van Brasschaat is van buitenlandse herkomst . Dit ligt iets lager dan in Vlaanderen (20,5%) maar hoger 
dan	in	de	Belfiusgemeenten	(12,1)	en	de	aanpalende	randgemeenten	(17,3%).	Opvallend	is	wel	dat	het	in	Brasschaat,	
meer dan elders om inwoners uit de EU gaat, met een grote vertegenwoordiging uit Nederland. Het aandeel van niet-EU 
burgers	ligt	in	Brasschaat	niet	veel	hoger	dan	in	de	Belfiusgemeenten	en	opvallend	lager	dan	in	de	rest	van	Vlaanderen.

1.1.5 gezinsgrootte
Het merendeel van de inwoners van Brasschaat leeft in een privaat huishouden. Slechts 1,5% van de inwoners leeft in 
een collectief huishouden zoals rusthuis, instelling. Dit betekent ook dat de Brasschaatenaar weliswaar vergrijst maar zo 
lang mogelijk thuis blijft wonen.

Net zoals in de rest van Vlaanderen kent ook Brasschaat een toename van het aantal huishoudens. Deze groei is echter 
minder groot dan elders. 

2 Bepaald op basis van geboortenationaliteit vader, geboortenationaliteit moeder, eigen geboortenationaliteit of de eigen nationaliteit. Indien 1 van de 4 een niet Belgische 
nationaliteit dan wordt de persoon beschouwd als iemand van buitenlandse herkomst.



Een stijging van het aantal huishoudens hangt voor een belangrijk stuk samen met de toename van de bevolking. We 
stellen vast dat in Brasschaat het aantal huishoudens sterker stijgt (1,6%) dan het aantal inwoners (4,2 %): Dit in  
tegenstelling	tot	elders	waar	de	sterke	stijging	van	het	aantal	huishoudens	(Belfius	7,3%;	Vlaanderen	7,3%)	ongeveer	
dezelfde	tred	houdt	dan	de	stijging	van	het	bevolkingsaantal	(Belfius	8,3%;	Vlaanderen	7,8	%).

We	kunnen	hieruit	afleiden	dat	in	Brasschaat	het	aantal	leden	per	huishouden	is	afgenomen.	

Begin 2017 telde Brasschaat 16.025 huishoudens. Bijna 29% van deze huishoudens bestond uit 1 persoon. Dit is  
vergelijkbaar	met	de	rest	van	Vlaanderen	(31%)	maar	iets	hoger	dan	de	Belfiuscluster	(26%)	en	onze	randgemeenten	
(26%). In Brasschaat gaat het om 12% van de inwoners die alleen wonen. 

Het aandeel huishoudens bestaande uit 2 personen ligt in Brasschaat (38%) hoger dan in Vlaanderen (34%), de  
Belfiuscluster	(36%)	en	onze	buurgemeenten	(37%).	Het	aandeel	huishoudens	bestaande	uit	3	of	meer	personen	ligt	in	
Brasschaat	(33%)	iets	lager	dan	in	de	rest	van	Vlaanderen	(34%).	In	de	Belfiuscluster	(39%)	en	onze	randgemeenten	
(37%) ligt dit aandeel opvallend hoger. 

Het aantal huishoudens met 1 of 2 personen kende de afgelopen 14 jaar een stijging in Brasschaat en ook elders. Het 
aantal huishoudens bestaande uit 3 of meer personen nam in die periode drastisch af. Men verwacht dat deze trend zich 
ook de komende 17 jaar zal doorzetten: stijging van de huishoudens met 1 of 2 personen en een daling van de huishou-
dens met 3 of meer personen.

We leiden hieruit ook af dat de huidige woningen vaker bewoond worden door kleinere gezinnen.

Het aantal alleenwonende inwoners ligt in Brasschaat (12%) iets lager dan in Vlaanderen (13%) maar wel hoger dan 
in	de	Belfiuscluster	(11%)	of	onze	randgemeenten	(11%).	Het	aandeel	alleenstaande	ouders	met	kinderen	is	opvallend	
hoger	in	Brasschaat	(11%)	dan	elders	(Vlaanderen,	Belfius	en	randgemeenten	9%)	en	nam	de	afgelopen	20	jaar	toe.	

Het aandeel samenwonenden met kinderen ligt dan weer lager in Brasschaat (47%) dan elders in Vlaanderen (50%), de 
Belfiuscluster	(53%)	of	onze	randgemeenten	(51%).
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1.1.6 wijken Centrum, Driehoek, Bethanië en Maria-ter-Heide
De wijken Centrum, Driehoek, Bethanië en Maria ter Heide kennen de afgelopen 20 jaar een groei. Dit is voor een stuk 
te wijten aan de vele woonprojecten die de afgelopen jaren in deze wijken werden gerealiseerd. We vermoeden echter 
ook dat de ouder wordende bevolking eerder richting winkelkernen verhuist in de nabijheid van alle faciliteiten.  

In de wijken Vriesdonk, Mariaburg en Kaart daalt het aantal inwoners. Deze wijken worden gekenmerkt door grote 
percelen en woningen die minder beantwoorden aan de huidige noden. Dit versterkt het idee dat er nood is aan andere 
woonvormen in deze buurten.



1.2 onderwijs en vorming
Binnen onderwijs en vorming heeft de gemeente Brasschaat een rol te spelen als regisseur van het volledige onderwijs-
aanbod in Brasschaat, maar ook als actor, als inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs. In dit overzicht zoemen 
we eerst in op de rol als regisseur, vervolgens als actor.

1.2.1 regisseurs-rol

1.2.1.1 aanbod

Brasschaat biedt een ruim onderwijsaanbod: 

Basisonderwijs
• Kleuteronderwijs: aangeboden op 14 locaties 

• Lagere school: aangeboden op 15 locaties

• Buitengewoon Onderwijs: zowel voor kleuters als lager schoolkinderen aangeboden op 2 locaties

De verdeling naar onderwijsnet is als volgt (cijfers 2017-2018): 

Het aandeel Vrij Onderwijs is gelijkaardig met het Vlaamse gemiddelde. Brasschaat biedt in verhouding meer gemeente-
lijk onderwijs en minder gemeenschapsonderwijs aan dan gemiddeld in Vlaanderen. 

Dit	vertaalt	zich	financieel	ook	in	een	groter	aandeel	aan	schoolinfrastructuur	in	het	gemeentelijk	patrimonium	dat	 
investeringen en onderhoud vraagt. 

Weliswaar is in elke wijk van Brasschaat een gemeentelijke wijkschool aanwezig (kleuter en basis) alsook een school 
van een ander net. De Brasschaatse bevolking kan dus genieten van een uitgebreid aanbod aan scholen van de  
verschillende netten.

De gemeentelijke basisscholen (4 scholen) vormen een scholengemeenschap met Stabroek (1 school).
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Secundair onderwijs
De verdeling naar onderwijsnet is als volgt (cijfers 2017-2018). 

Brasschaat biedt ook hier verhoudingsgewijs meer gemeentelijk onderwijs aan dan gemiddeld in Vlaanderen.

Hierdoor kunnen de Brasschaatse kinderen in de eigen gemeente de ganse schoolcarrière van kleuter over lagere 
school tot middelbaar onderwijs doorlopen. Een scholengemeenschap met GITOK Kalmthout voorziet tevens in een 
sterk aanbod aan technisch en beroeps-onderwijs.

Deeltijds Kunstonderwijs
In Brasschaat kennen we alleen gemeentelijk Deeltijds Kunstonderwijs. 

Het betreft:

• Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - GAMW

• Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten - Academie Noord

Dit is over het algemeen in Vlaanderen zo. Er zijn maar weinig vrije of gemeenschapsvormen terug te vinden  
(zie	onderstaande	grafiek).

Verder kent Brasschaat een aantal niet gesubsidieerde privé initiatieven (JHEMELA, Pivolté,…).



1.2.1.2 capaciteit

Onderstaande tabellen geven het verloop van de leerlingen aantallen in de Brasschaatse scholen weer: 

We zien een licht stijgende trend in aantal kleuters dat onderwijs volgt in Brasschaat. Vooral GO stijgt in 2017 en 2018. 
De	hypothese	is	dat	met	het	opheffen	van	de	graadklassen	in	het	Toverbos,	deze	school	aantrekkelijker	is	geworden	
voor een grotere populatie.
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In 2018 werd op initiatief van Vlaanderen de capaciteitsmonitor voor Brasschaat ingevuld. Hieruit concludeerde men dat 
de Brasschaatse secundaire scholen in de toekomst (2024-2025) over te weinig capaciteit zullen beschikken (fysieke 
plaatsen in een aangepaste leeromgeving) en krijgen hiervoor extra subsidies. De gemeente neemt de regisseursrol op 
in de verdeling van deze gelden.

De Brasschaatse scholen trekken veel leerlingen uit andere gemeenten aan. Zo is de verhouding van het aantal 
leerlingen in de kleuterscholen tov het aantal kleuters in Brasschaat 137,7% t.o.v. 105,5% in de buurgemeenten. Voor 
de lagere schooljeugd komen we op een percentage van 143.2% t.o.v. 98.7% in de buurgemeenten. Voor het secundair 
onderwijs stijgt dit percentage naar 161.8% t.o.v. 97.4% in de buurgemeenten.

Bovendien gaat slechts 13% van de leerlingen basisonderwijs uit Brasschaat naar een school buiten de gemeente. In de 
provincie Antwerpen ligt dit gemiddeld iets hoger (16%). 

Er is geen directe objectieve verklaring voor deze leerlingenstromen, de ligging van Brasschaat en het kwalitatief aanbod 
kan hiervoor wel worden ingeroepen. Ook wordt gedacht aan het doorstromend woon-werk verkeer aan de randen van 
Brasschaat waardoor mensen geneigd zijn hun kinderen in een Brasschaatse school in te schrijven. 

Het aanbod van plaatsen op de Brasschaatse scholen komt hierdoor momenteel nog niet erg onder druk. Slechts op 2 
van de Brasschaatse basisscholen (Gibo Mariaburg en Openluchtschool Sint Lutgardis) is het aanbod kleiner dan de 
vraag en wordt er gewerkt met een inschrijvingsdossier. De populariteit van deze scholen is te verklaren door enerzijds 
de ligging (Gibo Mariaburg), waardoor er veel instroom is vanuit randgemeentes of de eigenheid (Sint-Lutgardis). 

Brasschaat kent een dalend aandeel jeugd (0-19 jaar) in de populatie in de laatste jaren. Het aantal kleuters per 1000 
inwoners ligt in Brasschaat lager (32.8) dan het Vlaamse gemiddelde (38.5).

Het aantal kinderen dat vanuit de eigen gemeente instroomt in het onderwijs neemt af. We voelen deze daling echter niet 
in de populatie in de scholen. Dit heeft te maken met de aantrekking van leerlingen uit andere gemeentes zoals hierbo-
ven beschreven. Brasschaat vervult een centrumfunctie voor onderwijs. 

We zien vooral dat er in verhouding minder baby’s (0-2j) en peuters (2-3j) in Brasschaat wonen. Deze vormen echter wel 
de instroom voor onze scholen.



1.2.1.3 inschrijvingsbeleid

Binnen de Brasschaatse scholen kennen we geen gezamenlijk inschrijvingsbeleid of gezamenlijke inschrijvingsprocedu-
res. Voor een beperkt aantal scholen werkt men met een elektronische aanmeldingsprocedure (GIBO Mariaburg, GIB), 
hetgeen gedeeltelijk ondersteund wordt door de gemeente. 

De inschrijvingsprocedures worden door de respectievelijke scholen bekend gemaakt, hier is geen gemeenschappelijke 
aanpak rond. Voor het secundair onderwijs wordt door de Vrije Scholengemeenschap Voorkempen een scholenbeurs 
georganiseerd voor alle scholen uit de omgeving.

Recent werd door de hogere overheid beslist dat scholen voor de keuze staan: alle leerlingen aannemen of een aanmel-
dingsprocedure opstarten. De keuze voor Brasschaat (per school keuze laten of voor alle scholen centraal aanmelden) 
wordt momenteel op diverse overleggen besproken.

1.2.1.4 socio-economische status leerlingen 

Hoge kleuterparticipatie
Het aantal kleuters dat in Brasschaat naar school gaat per 1000 inwoners ligt opvallend hoger (45,2) dan in de rest van 
Vlaanderen (39,2) en in de buurgemeenten (38). Dit aantal kent sinds 2008 een stijging maar is sinds 2015 gestabili-
seerd. Dit heeft te maken met de aantrekkingskracht van de Brasschaatse scholen op de randgemeenten.

Wat de aanwezigheidsgraad betreft in het kleuteronderwijs scoort Brasschaat met een gemiddelde van 97,5% in 2017 
gelijkaardig als in de rest van Vlaanderen en scoort ze iets beter dan de buurgemeenten (94.5%). 

In Vlaanderen gaan de meeste kleuters naar school, maar is er een kleine groep die dat niet doet of onvoldoende in de 
klas aanwezig is. In 2016 waren 1,3% vijfjarige kleuters (nog altijd) niet ingeschreven en was 3% van de vijfjarige kleu-
ters te weinig aanwezig. 

Gezien de hoge cijfers in Brasschaat worden er geen collectieve acties ondernomen rond kleuterparticipatie. 

Basisonderwijs
Brasschaat kent een opvallend laag aantal indicator leerlingen in het basisonderwijs  
(21% tov het Antwerpse gemiddelde van 38%). 

Hiervoor worden verschillende indicatoren bekeken: 

• Het aantal leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands is veel lager (8.1% tov gemiddeld 21% in de 
provincie Antwerpen). Dit aantal is tussen 2010 en 2012 licht gestegen maar sindsdien redelijk stabiel.

• Zo is het aantal leerlingen met een laag opgeleide moeder in het basisonderwijs in Brasschaat 11%, in vergelij-
king met 25.3% in de provincie Antwerpen. 

•  Ook ligt het aantal leerlingen dat een schooltoelage	ontvangt	significant	lager	(14%	tov	van	het	provinciaal	ge-
middelde van 27.1%). 

•  Ook de schoolse vertraging (één of meer jaren) is lager in Brasschaat (9.3%) in vergelijking met het provinciaal 
gemiddelde (13.8%). Opvallend is wel dat voor deze indicator het verschil met het gemiddelde in de provincie 
Antwerpen veel kleiner is voor de andere indicatoren.

De OKI waarde (OKI staat voor Onderwijs Kansarmoede Index en wordt berekend als de som van 4 risicofactoren met 
name laag opleidingsniveau van de moeder, het krijgen van een schooltoelage, een andere gezinstaal dan het Neder-
lands en opgroeien in een buurt met veel schoolse vertraging) is in Brasschaat dan ook lager dan in de provincie Antwer-
pen (0.38 tov 1.07). De OKI waarde kende sinds 2010 een lichte daling maar is de laatste 5 jaar vrij stabiel. 
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Secundair Onderwijs
Brasschaat kent eveneens een opvallend laag aantal indicator leerlingen in het Secundair onderwijs  
(% tov het Antwerpse gemiddelde van %). 

Hiervoor worden verschillende indicatoren bekeken: 

• Het aantal leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands is veel lager (6.8% tov 16.6%). Dit aantal is 
tussen 2010 en 2012 licht gestegen maar sindsdien redelijk stabiel.

• Zo is het aantal leerlingen met een laag opgeleide moeder in het basisonderwijs in Brasschaat 14.7%, in verge-
lijking met 26.5% in de provincie Antwerpen. 

•  Ook ligt het aantal leerlingen dat een schooltoelage	ontvangt	significant	lager	(19.8%	tov	van	het	provinciaal	
gemiddelde van 30.5%). 

•  Ook de schoolse vertraging (één of meer jaren) is lager in Brasschaat (13.6%) in vergelijking met het provinciaal 
gemiddelde (32.4%)

1.2.1.5 tevredenheid over aanbod en kwaliteit

Volgens 96% van de inwoners is het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs voldoende in de gemeente Brasschaat. Dit 
ligt hoger dan gemiddeld in de rest van Vlaanderen (89%)

Ook de tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen ligt hoger in Brasschaat (92%) dan gemiddeld in Vlaanderen 
(87%).

Kinderen in Brasschaat doen het goed op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 8,0% van de  
kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde (12%)



1.2.1.6 investering en ondersteuning van onderwijs

De evolutie in exploitatie uitgaven onderwijs steeg in de periode 2012-2016 met 2.4%. Eenzelfde stijging zien we  
provinciaal en gewestelijk. 

Daarnaast zijn er diverse investeringsprojecten gerealiseerd en/of gepland. 

1.2.1.7 opvolging leerplicht

Volgende	grafieken	geven	de	problematische	afwezigheden	weer	binnen	de	verschillende	richtingen	in	de	Brasschaatse	
scholen telkens in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. We tellen het totaal aantal problematische afwezigheden op 
over het gehele schooljaar (2016-2017),ook als de leerling van school of van studierichting verandert. 

We nemen de leerlingen op die minstens 5 halve dagen problematvisch afwezig waren en delen deze verder op in de 
categorieën:

• 5 tot 9 halve dagen

• 10 tot 14 halve dagen

•  15 tot 29 halve dagen

•  minstens 30 halve dagen
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Over het algemeen zijn de Brasschaatse cijfers lager dan de Vlaamse gemiddelden. 

De evolutie over de laatste jaren binnen het Basis- en Secundair Onderwijs wordt weergegeven in de onderstaande 
grafieken.	

Er is geen actueel spijbelactieplan van de gemeente. Het CLB wordt verplicht betrokken indien nodig in overleg met 
politie. 

In het 2 jaarlijks scholenoverleg komt deze problematiek momenteel niet aan bod, maar zou hier besproken kunnen 
worden. 



1.2.2 actor-rol: Gemeentelijk Onderwijs
Voordelen gemeentelijk onderwijs:

• Onderwijs dicht bij de burger

•  Openbaar onderwijs, open voor iedereen

•  Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur

•  De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden.

•  Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten waar ze op kan  
rekenen en mee samenwerken.

•  Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische begeleiding, nascholing, leerplannen …

•  Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via onderwijs)

•  School in de buurt, van de buurt en voor de buurt

1.2.2.1 aanbod en capaciteit

Volgende	grafieken	geven	de	evolutie	van	de	aantallen	leerlingen	in	het	Gemeentelijk	Onderwijs	weer.

Maximum capaciteit, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in vergelijking met aantal leerlingen: 

Gemeentelijk Kleuteronderwijs 2018 capaciteit  
GIBO Heide   104 144 
GIKO Kaart   174 200 
GIBO Mariaburg   168 192 
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Gemeentelijk lager onderwijs 2018 capaciteit 
GIBO Driehoek   261 300 
GIBO Heide   195 240 
GILO de Kaart   227 300 
GIBO Mariaburg   283 300 
totaal    966 1140

secundair onderwijs 2018 capaciteit 
MS (eerste graad GIB) 324 384 
GIB   645 6363 
totaal   969 1020

Met uitzondering van het GIB blijft het aantal leerlingen onder de maximum-capaciteit vastgelegd door de gemeenteraad. 
De overschrijding in het GIB blijft bovendien binnen de maximum capaciteit vastgelegd voor het secundair onderwijs. De 
nieuwbouwprojecten die op stapel staan zoals oa School De Kaart hebben geen invloed op het aanbod noch de maximale 
capaciteit. 

Voor	schooljaar	18-19	kende	GAMW	een	sterke	verhoging	van	inschrijvingen	(1174	leerlingen),	gezien	de	officiële	meting	
telkens	op	1	februari	plaatsvindt,	werd	dit	nog	niet	in	de	grafieken	verwerkt.

De gemeente richt deeltijds kunstonderwijs in, in de domeinen Muziek, Woordkunst-drama, Beeldende kunsten. De  
gemeente staat in voor investeringen infrastructuur uit gemeentebudget, en voorziet tevens in ondersteuning op personeels-
vlak door de invulling van een beleidsmedewerker en administratief personeel. Verder doet ook het DKO beroep op andere 
gemeentelijke ondersteunende diensten (technische dienst, HRM, Financiën, communicatiedienst, ICT,…)

Naast	de	hoofdfilialen	van	de	academies	zijn	er	nog	verschillende	andere	vestigingsplaatsen.

3 mag worden overschreden zolang het totaal niet meer is dan 1020 leerlingen



1.2.2.2 zorg op maat

Elke school heeft een halftijdse of voltijdse zorgcoördinator. Deze start een begeleiding op vraag van de klastitularis. 
Eerst worden de problemen intern besproken en indien nodig wordt het CLB erbij betrokken. 

Gesprekken met de ouders, klastitularis en zorgco vinden plaats.

Hun	taak	bestaat	eruit	als	eerste	de	leerlingen	op	te	vangen	met	specifieke	noden.	

•  zij volgen vormingen 

•  zij hebben 3x per jaar een overleg met de andere zorgcoördinatoren van de andere scholen van de  
scholengemeenschap Stakabra. Wat komt eraan bod:

 »  oplijsting ondersteuningsbehoeften
 » hoe zit het met attesten
 » nieuwe werking CLB
 » maatregelen
 » kansarmoede

Het CLB speelt een belangrijke rol in heel het schoolgebeuren. Zij zijn na het schoolteam het eerste aanspreekpunt voor 
zowel de ouders als de directie.

Wij zijn aangesloten bij het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen. De scholen van het gemeenschapsonderwijs zijn  
aangesloten bij een ander CLB in Brasschaat.

Zij begeleiden leerlingen op 4 domeinen: 

• preventieve gezondheidszorg

• leren en studeren

• onderwijsloopbaan

• psychisch en sociaal functioneren

Sinds het M-decreet (2014) is er veel meer zorg nodig op de werkvloer van de scholen.

Het doel van het M-decreet is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen 
naar scholen voor buitengewoon onderwijs te verwijzen.

M-decreet houdt in dat kinderen met een handicap (mentaal en fysisch) in het gewone onderwijs les kunnen volgen. 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning 
terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types:

• basisaanbod (type 1, 8 in afbouw),

• type 3 (emotionele of gedragsstoornis),

• type 7 (spraak- of taalstoornis),

• type 9 (ASS).

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Ondersteuners Antwerpen (NOA). Is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met 
specifieke	onderwijsbehoeften	die	les	volgen	in	het	gewoon	onderwijs.

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en de ouders, de ondersteuningsnoden. 

Zij gaan aan de slag (ondersteunen) met leerlingen, leerkrachten en schoolteams om hen te ondersteunen op weg naar 
inclusie.

Scholen kunnen een vraag voor ondersteuning voor een of meerdere leerlingen indienen bij NOA. Hiervoor heb je een 
akkoordbewijs van het CLB nodig. 
https://www.noahelpt.be/ondersteuning-aanvragen 
https://www.noahelpt.be

De aanvragen gebeuren steeds in samenwerking met het CLB en het CLB vraagt de ondersteuning aan. Geen akkoord 
van het CLB, kan er ook geen opstart van de ondersteuning starten.

We stellen vast dat de planlast voor de zorgcoördinatoren steeds verhoogt en dat deze trend zich in de toekomst zal 
verder zetten. Gemiddeld worden er gemiddeld voor het lager onderwijs voor 7 à 10 leerlingen begeleiding gevraagd en 
voor het kleuteronderwijs voor 4 à 5 leerlingen.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet
https://www.noahelpt.be/ondersteuning-aanvragen
https://www.noahelpt.be
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1.2.2.3 samenwerking met andere gemeenten

Scholengemeenschap Basisonderwijs
Het gemeentelijk basisonderwijs van Brasschaat vormt samen met De Platanen (Kapellen) en De Rekke (Stabroek) de 
scholengemeenschap STAKABRA. De scholengemeenschap STAKABRA heeft een Coördinerend Directeur.

De scholengemeenschap STAKBRA heeft als overlegorganen het “teamoverleg STAKBRA” en het beheerscomité.

De organisatie van het teamoverleg STAKABRA is:

Het teamoverleg STAKABRA komt om de 2 maanden samen, mei en juni is het maandelijks.

Onderwerpen worden aangebracht door de directies en door de voorzitter.

•  Agenda wordt per email één week op voorhand verstuurd (vermelding van datum, locatie, agendapunten en 
indien nodig met bijlagen

•  Het verslag wordt aan alle directies bezorgd

Tijdens dit overleg worden de punten voor het beheerscomité voorbereid, dit wil zeggen worden afgestemd zodat er 
gelijkgezinde voorstellen kunnen gebracht worden.Bijvoorbeeld convenant korte vervangingen, instappen in het onder-
steuningsnetwerk, lestijdenpakket…

Volgende thema’s komen aan bod. Uiteraard kan de agenda steeds aangevuld worden met actuele thema’s.

•  Lestijdenpakket (puntenenveloppe, ICT, zorg, enz.)

• Stand van zaken lopende dossiers (opvolging doorlichting, inschrijvingsrecht, enz.)

•  Samenwerkingsverbanden (CLB, NOA, enz.)

•  Bespreking personeelsleden

•  Uitnodigen deskundigen

•  Onderwijswetgeving

•  Arbeidsreglement

•  Vaste benoeming

•  …

De organisatie van het beheerscomité is: 
De participatie in deze scholengemeenschap is het volgende:

Stemgerechtigde leden:

•  de schepenen van de gemeente Stabroek, Kapellen en Brasschaat

De niet-stemgerechtigde leden:

•  directies van De Platanen, De Rekke, Gibo-Heide, Gibo-Driehoek, Gilo de Kaart, Giko-Kaart, en Gibo-Mariaburg

•  hoofdmedewerker HRM Brasschaat

•  Stafmedewerker/coördinerend directeur Stakabra

Het beheerscomité komt 3 maal per jaar samen: september/oktober, maart en juni. 
Als voorzitter fungeert de schepen van onderwijs van de gemeente Brasschaat. De stafmedewerker/coördinerend  
directeur is secretaris.

Het verslag wordt steeds bezorgd aan alle leden van het beheerscomité en komt op het college van burgemeester en 
schepenen.

Volgende thema’s komen aan bod:

• Lestijdenpakket

•  Samenwerkingsverbanden

•  Zorgbeleid

•  Opvolging probleem dossiers

Ze heeft als hoofddoel de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren en dit met respect voor de autonomie van 
elke deelnemende school.



De initiatieven op niveau van de scholengemeenschap zijn ondersteunend aan de kerntaak van het onderwijs:  
Het leerproces en de opvoeding van de kinderen staat centraal.

Het welbevinden voor zowel de leerkracht als voor de leerling om goed te presteren in het onderwijsgebeuren is een 
voorwaarde.

Een eerlijk, duidelijk en weloverwogen personeelsbeleid draagt bij om een sfeer in de scholengemeenschap te creëren 
die het welbevinden van de leerkrachten, en de leerlingen ten goede komt. Hierin kan de scholengemeenschap onder-
steunend werken. 

De scholengemeenschap is een vorm van intergemeentelijke samenwerking waarbij geopteerd wordt voor de formule 
zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht. Concreet betekent dit dat het beheerscomité enkel afspra-
ken kan maken en dat bijgevolg de deelnemende gemeenten de uiteindelijke beslissing nemen. Het uitoefenen van de 
bevoegdheden gebeurt dus steeds met respect voor de bevoegdheden van de inrichtende machten. 

Het	grootste	voordeel	van	deze	intergemeentelijke	samenwerking	is	de	efficiëntere	aanwending	van	de	middelen.	Elke	
scholengemeenschap ontvangt een extra puntenenveloppe voor de organisatie. Daarnaast kunnen leden van eenzelfde 
scholengemeenschap lestijden aan elkaar overdagen. Het personeel is ruimer inzetbaar.

Leerkrachten aangesteld als TADDer hebben meer kans om aan de slag te blijven in de scholengemeenschap. 

Scholengemeenschap Secundair Onderwijs
Het GIB vormt samen met GITOK een scholengemeenschap secundair onderwijs. De scholengemeenschap heeft een 
Coördinerend Directeur.

De participatie in deze scholengemeenschap is het volgende: 

Stemgerechtigde leden: 

•  Namens de gemeente Kalmthout: 3 gemeenteraadsleden + schepen van onderwijs 

•  Namens de gemeente Brasschaat: 3 gemeenteraadsleden + schepen van onderwijs 

Niet-stemgerechtigde leden: 

•  Directie Gitok eerste graad en directie Gitok bovenschool 

•  Directie GIB middenschool en directie GIB bovenschool 

•  Coördinerend directeur 

Als voorzitter fungeert de schepen van onderwijs van de gemeente Brasschaat; als ondervoorzitter de schepen van 
onderwijs van de gemeente Kalmthout. De coördinerend directeur is secretaris. Het beheerscomité kan deskundigen 
uitnodigen op de vergaderingen. 

De scholengemeenschap is een vorm van intergemeentelijke samenwerking waarbij geopteerd wordt voor de formule 
zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht. Concreet betekent dit dat het beheerscomité enkel  
afspraken kan maken en dat bijgevolg de deelnemende gemeenten de uiteindelijke beslissing nemen. Het uitoefenen 
van de bevoegdheden gebeurt dus steeds met respect voor de bevoegdheden van de inrichtende machten. 

De huidige scholengemeenschap loopt tot en met 31 augustus 2020, het beheerscomité dus ook. Praktische afspraken 
werden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

Er wordt minimaal drie maal per jaar vergaderd: eenmaal in september, eenmaal in het tweede trimester, eenmaal in het 
derde trimester. Wanneer het uitoefenen van de bevoegdheden dit vereist, kunnen extra vergaderingen ingelast worden. 
Het verslag wordt steeds bezorgd aan alle leden van het beheerscomité (waaronder de schepenen van onderwijs) en 
aan de algemeen directeur. 

Volgende thema’s komen aan bod. Uiteraard kan de agenda steeds aangevuld worden met actuele thema’s.  

• Leerlingenaantallen

• Leerlingentransfers binnen de scholengemeenschap 

• Afspraken over de verdeling van de globale puntenenveloppe (bepalen van verdelingscriteria)

• Afspraken over de verdeling van de uren-leraar

• Afspraken over de aanwending van de middelen voor ICT-coördinatie

• Afspraken over de verdeling van de extra uren-leraar die de scholengemeenschap genereert

• Stand van zaken lopende dossiers (zoals onder andere ‘opvolging doorlichting’, ‘toetreding openbaar ondersteu-
ningsnetwerk’, ‘werken met een extern boekenfonds’

• Bepalen maximumcapaciteiten

• Bepalen splitsingsnormen 

• Promotie en inschrijvingen 
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• Programmatie en oprichting nieuwe studierichtingen 

• Modernisering secundair onderwijs 

• Wijzigingen in de lessentabellen 

• Samenwerkingsverbanden (CLB, NOA, enz.)

• Verbouwingswerken en infrastructuur – advies inzake investeringen 

• Afspraken over het gevoerde personeelsbeleid, criteria voor het aanwerven – functioneren en evalueren van 
personeelsleden. Evolutie personeelsbestand

We leveren steeds minstens 14 dagen op voorhand schriftelijk de uitnodiging (met vermelding van datum, plaats, 
agendapunten en nodige bijlagen). 

Het	grootste	voordeel	van	deze	intergemeentelijke	samenwerking	is	de	efficiëntere	aanwending	van	de	middelen.		Elke	
scholengemeenschap ontvangt een extra puntenenveloppe voor de organisatie. Daarnaast kunnen leden van eenzelfde 
scholengemeenschap lestijden of uren-leraar aan elkaar overdagen. Het personeel is ruimer inzetbaar. Er zijn gunstige 
berekeningsnormen voor de berekening van de globale puntenenveloppe. De rationalisatienormen zijn gunstiger. Je kan 
beschikken over een niet-organieke personeelsformatie. De voordelen voor de scholen zijn dezelfde als voor het school-
bestuur (hierboven opgesomd). We kunnen onze krachten bundelen en instrumenten ontwikkelen om, met respect voor 
het pedagogische project en de cultuur van elke individuele school, de geplande onderwijsdoelen en het vooropgestelde 
onderwijsrendement te bereiken. 



1.3 wonen en woonomgeving

1.3.1 wonen in Brasschaat
96% van de inwoners van Brasschaat geeft aan graag in de gemeente te wonen. Dat ligt hoger dan gemiddeld in 
Vlaanderen (89%). In de buurgemeenten is dat vergelijkbaar of iets lager dan in Brasschaat.

Slechts iets meer dan 1 op de 10 inwoners geeft aan de intentie te hebben om binnen de 5 jaar naar een andere  
gemeente te verhuizen.

Meer	dan	4	op	de	5	inwoners	van	Brasschaat	(83%)	geeft	aan	fier	te	zijn	op	zijn	gemeente.	Dit	ligt	hoger	dan	in	de	rest	
van Vlaanderen (69%). Ook de tevredenheid over de gemeente ligt in Brasschaat (86%) hoger dan gemiddeld in Vlaan-
deren (76%). In de buurgemeenten is de tevredenheid over de gemeente vergelijkbaar of iets lager dan in Brasschaat.

Meer dan 4 op de 5 inwoners is tevreden over de buurt (85%) dat ligt hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (79%). In de 
buurgemeenten is de tevredenheid te vergelijken met Brasschaat.

Zoals gemiddeld in Vlaanderen beschikken de meeste inwoners in Brasschaat (91%) over een private buitenruimte aan 
de woning. Voor het merendeel onder hen gaat het om een tuin (86%). 

Het merendeel van de inwoners in Brasschaat (94%) vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt. Brasschaat 
scoort hiermee opvallend hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (80%). De Brasschatenaar is bovendien erg tevreden over 
dat groenaanbod (96%) in de gemeente en is dat meer dan elders in Vlaanderen (75%).

Ook over het zicht op groen vanuit de woning zijn de inwoners van Brasschaat meer dan gemiddeld in Vlaanderen (73%) 
tevreden. 4 op de 5 inwoners geeft aan tevreden te zijn. 

Waar de inwoners van Brasschaat net als in de rest van Vlaanderen opvallend minder tevreden over zijn, is de netheid 
van straten en voetpaden. Slechts 3 op de 4 geeft aan dat deze er over het algemeen netjes bij liggen. Inwoners geven 
aan vooral last te hebben van zwerfvuil en in mindere mate van sluikstort (zie ook milieu). Vooral voor zwerfvuil ligt dit 
gemiddeld in Vlaanderen nog iets lager. Onze buurgemeenten scoren hier in het algemeen beter op.

1.3.2 woonprijzen in Brasschaat
Het aantal inwoners dat aangeeft meer dan 30% van het gezinsinkomen te spenderen aan wonen ligt hoog in  
Brasschaat. Voor eigenaars gaat het om 16%, voor huurders loopt dit op tot 50%. Voor beide groepen behoort  
Brasschaat in Vlaanderen tot het hogere segment en is voor veel eigenaars maar vooral voor huurders een ‘dure’ ge-
meente om te wonen. 

Doordat	de	huurprijzen	zo	hoog	liggen,	trekken	we	inwoners	aan	die	een	flink	inkomen	hebben.	Vaak	gaat	het	hier	om	
een ouder segment van de bevolking. 

Binnen de gemeente wordt dit deels opgevangen door de sociale woningbouw. Sociaal huren of kopen is interessant 
voor mensen die met de laagste inkomens zitten. 

Hierdoor heeft vooral de middengroep - met andere woorden de gezinnen die geen hoger gezinsinkomen hebben maar 
ook niet in aanmerking komen voor sociale woningen - moeilijkheden met het vinden van een betaalbare woning. De 
gemeente speelt hierop in door een aantal “bescheiden” woningen te realiseren. De wettelijke bepalingen van dit instru-
ment worden mogelijks in de toekomst aangepast, waardoor het afwachten is of dit instrument nog verder kan worden 
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ingezet..

Hieronder gaan we wat dieper in op de verkoopprijzen dat hier onlosmakelijk mee verbonden is en de evolutie die ze de 
afgelopen jaren kenden:

1.3.2.1 woonhuizen

De gemiddelde verkoopprijs van een gewoon woonhuis in Brasschaat bedroeg in 2016 294.000€. Dit ligt aanzienlijk ho-
ger	dan	de	gemiddelde	verkoopprijs	in	Vlaanderen	(228.000€)	maar	ook	dan	in	de	Belfiusclustergemeenten	(256.000€).

Tussen 2005 en 2016 steeg de prijs van woonhuizen in Brasschaat met 49%. Dit is iets minder dan in Vlaanderen (64%) 
en	de	Belfiusclustergemeenten	(60%).

1.3.2.2 appartementen

De gemiddelde verkoopprijs van een appartement in Brasschaat is vergelijkbaar met deze van een gewoon woonhuis en 
bedroeg in 2016 293.000€. Net als bij de gewone woonhuizen ligt dit hoger dan de gemiddelde verkoopprijs in Vlaande-
ren	(228.000€)	en	de	Belfiusclustergemeenten	(246.000€).	

De prijsstijging in de periode 2005 en 2016 is voor appartementen nog groter dan voor de gewone woonhuizen en  
bedraagt	66%.	In	Vlaanderen	bedroeg	dit	58%	en	in	de	Belfiusclustergemeenten	zelfs	73%.

Deze grote prijsstijgingen hangen wellicht samen met de verhoogde vraag naar kleinere wooneenheden. Het verhogen 



van het aanbod kan mogelijks de verdere prijsstijging afremmen.

1.3.2.3 villa’s, bungalows en landhuizen

De gemiddelde verkoopprijs van villa’s, bungalows en landhuizen in Brasschaat bedroeg in 2016 501.000€. Opnieuw 
ligt	dit	aanzienlijk	hoger	dan	de	gemiddelde	verkoopprijs	in	Vlaanderen	(375.000€)	en	de	Belfiusclustergemeenten	
(376.000€). 

In tegenstelling tot appartementen en gewone woonhuizen kende villa’s, bungalows en landhuizen tussen 2005 en 2016 
een prijsdaling in Brasschaat van 6,3%. Terwijl deze in het Vlaanderen wel een prijsstijging kende van 33% en in de 
Belfiusclustergemeenten	van	30%.

Opnieuw hangt dit mogelijks samen met de verhoogde vraag naar kleinere (doorgroei) wooneenheden en verminderde 
vraag naar grote wooneenheden. Ruimtelijk kan worden nagedacht op welke wijze hier aan kan tegemoet gekomen wor-
den door bvb een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op villapercelen, kasteeldomeinen, meergezinswoningen, …

1.3.2.4 bouwgronden

De gemiddelde verkoopprijs per m² van bouwgrond in Brasschaat bedroeg in 2014 188€. Opnieuw ligt dit hoger dan de 
gemiddelde	verkoopprijs	in	Vlaanderen	(176€)	en	de	Belfiusclustergemeenten	(177€).	

Hoewel de verkoopprijs in 2014 9% hoger ligt dan in 2005 stellen we vast dat de verkoopprijs tussen 2005 en 2011 met 
60% toenam om dan in 2012 met 22% te dalen. Een dalende trend die zich sindsdien verder zette en waardoor de ver-

koopprijs in Brasschaat evolueerde naar deze in de rest van Vlaanderen. In tegenstelling tot Brasschaat kent men hier 
een trage maar continue stijging van de verkoopprijs. 

1.3.2.5 aanbod aan sociale woningen

In	Brasschaat	zijn	er	per	100	huishoudens	2,4	sociale	huurwoningen	beschikbaar.	Dit	ligt	iets	hoger	dan	in	de	Belfius-
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clustergemeenten (2,3) maar opvallend lager dan in de rest van Vlaanderen (5,6). 

Het aanbod aan sociale huurwoningen steeg sinds 2006 aanzienlijk met vooral in 2007 en 2014 een opmerkelijke toena-
me van het aanbod (zie verder ook bij bindend sociaal objectief).

Daarnaast worden er ook woningen aangeboden via een sociaal verhuurkantoor (SVK). In Brasschaat ging het in 2016 
slechts om 39 woningen. Een aantal dat weinig evolueerde in de periode 2007 – 2016 terwijl elders in Vlaanderen en in 
de	Belfiusclustergemeenten	er	in	deze	periode	een	verdubbelding	van	het	aantal	aangeboden	woningen	werd	gereali-
seerd. 

In verhouding tot het totaal aantal huishoudens bleef dit in Brasschaat in de periode 2008 – 2016 stabiel op 1 per 400 

huishoudens	terwijl	dit	in	de	Belfiusclustergemeenten	evolueerde	van	1	per	1000	huishoudens	naar	1	woning	per	500	
huishoudens en in Vlaanderen evolueerde van 1 per 700 huishoudens naar 1 per 300 huishoudens. Ondanks de geringe 
evolutie scoort Brasschaat niet opvallend slechter dan de rest van Vlaanderen waar vooral sprake was van een inhaalbe-

weging. Desondanks blijft het een aanbod dat weinig ingeburgerd is.

Het totaal aantal sociale huurwoningen, zowel verhuurd door een Sociale woningmaatschappij als via een SVK, bedroeg 
in 2017 in Brasschaat 2,7% van alle huishoudens. Dit ligt opvallend lager dan voor de provincie Antwerpen (6,4%) en de 
rest van Vlaanderen (5,9%).



Net als in de rest van Vlaanderen bestaat er ook in Brasschaat een wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Toch is deze wachtlijst ondanks het kleinere aanbod beperkter dan elders in Vlaanderen. Zo wacht 3,7% van de gezin-
nen op een sociale woning terwijl dit in Vlaanderen gemiddeld 4,8% bedraagt en in de provincie Antwerpen zelfs 5,9%. 
Het gaat hier om unieke gezinnen maw gezinnen die bij meerdere huisvestingsmaatschappijen zijn ingeschreven tellen 
slechts 1x mee.

In nov 2017 had het sociaal verhuurkantoor SAS (huurwoningen van privé-eigenaar) 1300 kandidaten met keuzege-
meente Brasschaat waarvan 18% in Brasschaat woont; de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen (huurwo-
ningen in eigen beheer) 646 waarvan 77% in Brasschaat woont en de sociale huisvestingsmaatschappij ARRO (koopwo-
ningen) 197 waarvan er 19% in Brasschaat woont.

Uit	deze	cijfers	kan	je	afleiden	dat	de	vraag	naar	sociale	woningen	veel	groter	is	dan	ons	aanbod,	zelfs	na	het	behalen	
van ons Bindend Sociaal Oobjectief.

a. bindend sociaal objectief

Om gemeenten verder te stimuleren hun aanbod aan sociale woningen verder uit te breiden, legde Vlaanderen de ge-
meenten een bindend sociaal objectief op. Voor Brasschaat betekende dit dat er 295 sociale huurwoningen, 119 sociale 
koopwoningen en 10 sociale kavels zouden moeten voorzien zijn tegen 2025.

Oktober 2018 is het grootste deel (70%) van de sociale huurwoningen gerealiseerd. Als we de reeds vergunde projecten 
mee in rekening brengen dan moet Brasschaat nog 26% of 77 sociale huurwoningen realiseren tegen 2025. 

Voor de sociale koopwoningen ligt de realisatiegraad met 45% iets lager, maar als we rekening houden met de reeds 
vergunde projecten komen we op 78%. Er moeten nog 26 sociale koopwoningen of 22% van het objectief gerealiseerd 
worden. Voor de socia- le kavel moet nog 80% 
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gerealiseerd worden.

De vraag naar sociale woningen is veel groter dan ons aanbod, zelfs wanneer we ons BSO behalen.

b. noodwoningen
In 2017 werden er in de noodwoningen van het OCMW Brasschaat in het totaal 29 alleenstaanden of gezinnen opgevan-
gen. Het aantal neemt na een daling in 2014 toe. Sinds 2013 kennen we een stijging met bijna 50% tov 2014 is dat zelfs 
bijna een verdubbeling. 

Het ging in 2017 in hoofdzaak om alleenstaanden (66%). De overige waren gezinnen (34%). 

Een verblijf in een noodwoning is normaal beperkt tot 3 maanden (90 dagen) maar is verlengbaar. De gemiddelde ver-
blijfsduur bedroeg in 2017 142 dagen. De helft van de verblijven duren langer dan de maximale verblijfsduur die voorop 
wordt gesteld. Het kortste verblijf bedroeg 4 dagen, het langste 2 jaar. 

Het OCMW van Brasschaat werkt ook samen met KINA, dat noodkamers ter beschikking stelt voor daklozen (24/24u). 

Doorverwijzing gebeurt door het OCMW of politie. 

In 2017 werden er 15 personen opgevangen voor in het totaal 235 nachten of een gemiddelde verblijfsduur van 16 nach-
ten. 

In de periode 2013 - 2015 verdubbelde het aantal opgevangen personen. Sinds 2015 is er een daling ingezet en hal-
veerde het aantal zodat we opnieuw bijna op het aantal zitten van 2013. De bezetting is in belangrijke mate afhankelijk 
van het al dan niet beschikbaar zijn van onze eigen noodwoningen. In 2016 werden bijkomend 4 studio’s gehuurd via de 
sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen HE wat wellicht een verklaring geeft voor de verdere daling.

Hoewel een verblijf in een noodkamer van KINA in principe niet langer dan 3 nachten mag duren, stellen we vast dat de 
gemiddelde	verblijfsduur	veel	langer	is	en	sterk	fluctueert.



1.3.3 verkoop van vastgoed in Brasschaat
Ondanks de hoge verkoopprijzen en de lagere aangroei van de bevolking stellen we toch vast dat het aantal verkopen 
van vastgoed opvallend hoger ligt dan elders. We vermoeden dat dit zowel samenhangt met de hogere migratiecijfers en 
de hogere nood aan kleinere wooneenheden. 

Jaarlijks worden er vooral appartementen en gewone woonhuizen verkocht. De afgelopen 3 jaar werden er gemiddeld 
per jaar dubbel zoveel gewone woonhuizen verkocht in Brasschaat dan in Vlaanderen. Voor de appartementen gaat 
het zelfs om 2,5 keer zoveel en bij de villa’s 3 keer zoveel. Het aantal verkopen van bouwgronden ligt iets hoger dan 
elders	maar	is	vergelijkbaar.	Binnen	de	groep	van	Belfiusclustergemeenten	zijn	de	verschillen	nog	opvallender	maar	wel	
gelijklopend als met de rest van Vlaanderen.

Ondanks lichte schommelingen blijft het aantal verkopen voor de verschillende types woningen eerder stabiel in de tijd 

met uitzondering van de appartementen. Deze kennen sinds 2010 een spectaculaire stijging in verkoop. De verkoop van 
bouwgronden vertoont sinds 2012 wel een aanhoudende daling.
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1.3.4 leeftijd en duurzaamheid woonpatrimonium
Net als in de rest van de Provincie Antwerpen is 80% van de gebouwen bijna 30 jaar of ouder.

Bijna 1 op de 4 is zelfs ouder dan 70 jaar. 

Toch is meer dan 9 op de 10 inwoners van Brasschaat (92%) tevreden met zijn woning. Dit ligt iets hoger dan gemiddeld 
in Vlaanderen (88%) maar is te vergelijken met onze buurgemeenten. 

Minder dan 10% van de inwoners in Brasschaat geeft bovendien aan in een woning te wonen met 1 of meerdere 
ernstige structurele problemen zoals rottend raamwerk, vochtige/beschimmelde muren/vloer of verwarming/elektrische 
installatie die niet naar behoren werkt. . Tav de rest van Vlaanderen scoort Brasschaat eerder goed en hangt wellicht 
samen met de renovaties die vele woningen ondergingen. De woningen blijven echter met de oorspronkelijke bouwda-
tum ingeschreven in het kadaster. Enkel afgaan op de leeftijd van het patrimonium geeft maw een vertekend beeld van 
de kwaliteit van het patrimonium.

Ook qua comfort scoren de woningen in Brasschaat goed. Slechts 6% van de inwoners geven aan in een woning te 

wonen die geen middelmatig comfort biedt dwz niet beschikt over warm stromend water, centrale verwarming of bad/
douche. Opnieuw scoort Brasschaat tov rest van Vlaanderen eerder goed. Ook hier is er een link te leggen naar de reno-
vatie die vele woningen in Brasschaat ondergingen.



Ondanks de hoge tevredenheid van de inwoners over hun woning heeft Brasschaat net als de rest van Vlaanderen nog 
veel potentieel om de duurzaamheid van de woningen te verbeteren. We gaan hier dieper op in, in het hoofdstuk rond 
natuur, milieu en energie. 

woonpremies
Burgers kunnen terecht bij het woonloket voor informatie over de premies van de verschillende overheden federaal, 
Vlaams, netbeheerder Eandis en gemeentelijk.

Vanuit de gemeente worden verschillende premies voorzien. 

•  de aanvullende aanpassingspremie. Deze krijg je aanvullend wanneer je de aanpassingspremie van Wonen 
Vlaanderen krijgt. 

Het aantal toegekende premies nam in 2017 en 2018 met de helft af tov 2016. Ook het toegekende bedrag bedroeg in 
2017 en 2018 de helft van wat in 2016 werd uitgekeerd.

•  premies in kader van duurzaamheid: Brasschaat voorziet sinds 2017 in extra premies voor duurzaam water-
beheer (premie voor waterton en hemelwaterput) en voor het gebruik van hernieuwbare energie (premie voor 
zonneboilers) en voor energieaudits. Een mogelijke aanvulling zou een premie voor een wamtepomp kunnen 
zijn. Brasschaat voorziet ook in een stookoliepremie, wat eigenlijk indruist tegen duurzame principes omdat zo de 
vervanging van een stookolie ketel niet wordt gestimuleerd.
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asbestbeleid 
In Vlaanderen bevatten gebouwen en infrastructuur met een bouwjaar ouder dan 2001 naar schatting nog ruim 2,3 
miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen. Het gaat hierbij om ruim 2,8 miljoen wooneenheden en 354.000 niet-resi-
dentiële gebouwen. Daarnaast ramen we dat er nog circa 40.000 km aan asbesthoudende nutsleidingen aanwezig zijn in 
de Vlaamse ondergrond.

De	kans	op	het	aantreffen	van	één	of	meerdere	asbesttoepassingen	in	bijvoorbeeld	woningen,	appartementen	of	publie-
ke gebouwen zoals scholen, blijkt helaas zéér groot: 70% tot meer dan 90% indien geen totaalrenovatie werd uitgevoerd.

Het exact aantal gebouwen in Brasschaat met asbest is niet gekend. Als we de cijfers van Vlaanderen extrapoleren naar 
Brasschaat zou het gaan om 13.000 gebouwen. 

bodemdossiers 
In 2015 werden de risicogronden op een historische verontreiniging geïnventariseerd. In Brasschaat zijn er 220 risico-
gronden aanwezig waarvan 89 in eigendom van de gemeente Brasschaat. Vlaanderen wil dat tegen 2036 alle historisch 
verontreinigde gronden gekend zijn en de sanering opgestart is. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in 
een stroomversnelling moeten raken. Om de doelstelling van onderzoek en bodemsanering van de gronden met histori-
sche bodemverontreiniging tegen 2036 te realiseren, is in Artikel 31 van het Bodemdecreet een verplicht onderzoeksmo-
ment opgenomen tegen 2021, 2023 of 2027.



bewaken van de kwaliteit van het woningpatrimonium 
De gemeente probeert zo veel mogelijk de kwaliteit van haar patrimonium te bewaren. Om dit te realiseren spoort de 
gemeente actief woningen op die leegstaan, onbewoonbaar en verwaarloosd zijn. De gemeente inventariseert deze en 
volgt	op	dat	eigenaars	de	gepaste	maatregelen	treffen	om	ze	terug	bewoond	of	bewoonbaar	te	krijgen.	De	gemeen-
te grijpt pas in als er sprake is van structurele leegstand (die mogelijks evolueert naar verwaarlozing) en tracht vooral 
proactief	mensen	te	helpen	leegstandheffingen	te	voorkomen.	Deze	aanpak	heeft	een	positief	effect	op	de	leegstand	
(minder leegstand) en een kortere doorlooptijd van dossiers. 

Jaarlijks registreren we gemiddeld een 90-100 woningen die leegstaan. We stellen vast dat het grootste deel na 1 of 2 
jaar geschrapt kunnen worden van de inventaris.

Gemiddeld verklaart de gemeente per jaar iets minder dan een 20-tal woningen onbewoonbaar. 70% is na 1 jaar terug in 
orde. Na 2 jaar gaat het zelfs om alle panden die terug inorde zijn en dus van de lijst kunnen geschrapt worden.

De gemeente biedt bovendien de mogelijkheid om woningen waar slechts tijdelijk wordt verbleven aan te geven als 
tweede verblijf. Dit zowel binnen de weekendzone als in de rest van de gemeente. Per aanslagjaar zien we een stijging 
van de aangifte.

De huisvestingsambtenaar doet steeds een controle ter plaatse waarbij de vaststelling gebeurt van een slaapkamer, 
badkamer en een keuken waardoor misbruik wordt tegen gegaan.

De stijging van aantal aangegeven tweede verblijven in woonzone geeft aan dat deze sensibilisering werkt. Toch is dat in 
vele	gevallen	slechts	een	tussenoplossing	naar	een	definitieve	inschrijving	en	vergt	dit	verdere	opvolging.
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1.4 ruimte

1.4.1 bevolkingsdichtheid
Per km² woonden er in 2017 in Brasschaat 982 inwoners. Hiermee heeft Brasschaat een bevolkingsdichtheid die dubbel 
zo	hoog	is	als	elders	in	Vlaanderen	(482/km²)	en	dan	in	de	Belfiusclustergemeenten	(470/km²).	Hoewel	dit	in	de	provin-
cie Antwerpen opvallend hoger ligt (642/km²) sluit Brasschaat vooral aan bij de hogere bevolkingsdichtheid die wordt 
vastgesteld op de as Antwerpen – Mechelen – Brussel. Ter vergelijking de stad Antwerpen kende in 2017 een bevol-
kingsdichtheid van 2547 inwoners/km².

Hoewel de bevolkingsdichtheid per km² in Brasschaat in de periode 2010 – 2017 toenam met 2,3% stellen we vast dat 
dit	beperkter	was	dan	in	de	rest	van	Vlaanderen	(4,3%)	en	de	Belfiusclustergemeenten	4%.	Voor	de	provincie	Antwerpen	
bedroeg dit 11% met de stad Antwerpen als uitschieter met 14%.



1.4.2 bebouwing
De bebouwde oppervlakte in Brasschaat is de afgelopen 34 jaar verdubbeld van 20% in 1982 naar bijna 40% in 2017. 
De beschikbare ruimte is bijgevolg ook sterk verminderd.

De bebouwde oppervlakte in Brasschaat ligt opvallend hoger dan in Vlaanderen (19%) en de provincie Antwerpen 
(22,3%)	en	de	Belfiusclustergemeenten	(23%).	Toch	zien	we	dat	de	situatie	in	Brasschaat	vergelijkbaar	is	met	de	overige	
randgemeenten van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen kende in 2017 een bebouwde oppervlakte van 27, 5%.

Hoewel zich vooral tot het jaar 2000 een sterke stijging voordeed in de bebouwde oppervlakte in de gemeente Bras-
schaat en dit de laatste jaren minder uitgesproken was, is toch ook in de periode 2005 – 2017 het bebouwde oppervlakte 
verder	gestegen	met	3,6%.	Dit	is	echter	minder	groot	dan	elders	in	Vlaanderen	(11,4%)	en	de	Belfiusclustergemeenten	
(10,8%).

In 2017 bestond meer dan de helft (53%) van de bebouwde gronden in brasschaat uit woongebied. 18% wordt ingeno-
men voor vervoer en telecommunicatie, 8% voor openbare gebouwen en 12% voor recreatiegebieden en andere open 
ruimte. In Vlaanderen bestond in 2017 45% van de bebouwde gronden uit woongebied en bijna 29% uit terreinen voor 
vervoer en communicatie.

In de periode 2000-2017 zien we in Brasschaat een stijging met 10% van de bebouwde gronden voor woongebied. Dit 
ligt lager dan in Vlaanderen waar een stijging van 20% wordt opgetekend.

Hoewel nijverheidsgebouwen en terreinen slechts 1% uitmaakt van de bebouwde gronden (in 2017 goed voor 28 ha) 
stellen we in de periode 2000-2017 hier vooral een enorme stijging (72%). We zien vooral sinds 2010 een opvallende 
stijging. In Vlaanderen bestond in 2017 bijna 11% van de bebouwde gronden uit nijverheidsgebouwen en –terreinen. 

In Brasschaat was in 2016 31% van de totale oppervlakte bestemd voor wonen. In Vlaanderen bedroeg dit slechts 14%. 
We stellen vast dat in de periode 2009-2016 dit aandeel groeide en dat dit sterker groeide dan gemiddeld in Vlaanderen.
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Op basis van de beschikbare open ruimte in de gemeente wordt een landelijkheidsparameter bepaald. Deze parameter 
vertelt ons iets over de beschikbare open ruimte:

  open ruimten Landelijkheidsindex 
     per inw. 
BRASSCHAAT 1 641,33   7 
SCHILDE 1 844,42   15 
SCHOTEN 1 207,44   6 
KAPELLEN 1 865,09   11

Brasschaat heeft een landelijkheidsindex van 7 per inwoner en heeft nog weinig open ruimte ter schikking. Op de 308 
gemeenten zijn er slechts 28 gemeenten met een lagere index. Brasschaat is dus niet te beschouwen als een lande-
lijke gemeente zoals bvb Brecht (L-index 31) of Kalmthout (L-index 36). In de 28 steden en gemeenten die een lagere 
index kennen vinden we vooral steden zoals Antwerpen, Zaventem, Mortsel, Hemiksem, … . 

1.4.3 aantal bouwvergunningen
Het aantal aangevraagde vergunningen schommelt de afgelopen 6 jaar rond de 600 met in 2017 een piek van 700. Dit 
laatste heeft mogelijks een link met de invoering van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning.

De kapvergunningen (gemiddeld 37%) vormen het grootste aandeel van de vergunningsaanvragen, gevolgd door de 
kleine werken (30%) voor het plaatsen van een tuinhuis, een zwembad, …

Het aantal vergunningen voor gebouwen kent sinds 2012 een lichte daling. Het maakt ongeveer 30% van alle vergun-
ningen uit.



Van alle bouwvergunningen afgeleverd voor gebouwen zijn er in Brasschaat 95% voor residentiele gebouwen. Dit ligt 
opmerkelijk	hoger	dan	in	de	Belfiuscluster	(86%)	en	Vlaanderen	(83%).	

Ondanks de schommelingen zien we vooral sinds 2014 dat het aandeel van residentiele bouwvergunningen hoger ligt 
dan in Vlaanderen.

Voor de residentiele gebouwen worden er meer vergunningen aangevraagd voor renovatie dan voor nieuwbouw. De 
verhouding bedraagt meestal 60% renovatie en 40% nieuwbouw. 

Ongeveer 75% van de vergunningen aangevraagd voor residentiele gebouwen hebben betrekking op eengezinswonin-
gen, 25% heeft betrekking op meergezinswoningen. 

De afgelopen 2 jaar stellen we een toename vast van het aantal vergunningen voor eengezinswoningen waarbij er meer 
vergunningen worden gevraagd voor verbouwingen dan voor nieuwbouw. Het aantal aanvragen voor meergezinswonin-
gen blijft eerder stabiel met een gelijke verdeling tussen nieuwbouw en verbouwing.
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1.4.4 verkavelingen:
We stellen de afgelopen jaren een toename vast van het aantal verkavelingsaanvragen. Deze hebben zo goed als alle-
maal betrekking op verkavelingen voor eengezinswoningen. 

1.4.5 bebouwing naar functie
In	2017	was	80%	van	het	bebouwde	opp	in	Brasschaat	bestemd	voor	wonen.	Dit	ligt	in	de	lijn	van	de	andere	Belfiusclus-
tergemeenten (83%) maar hoger dan in Vlaanderen (75%).

Slechts 4% van de bebouwde oppervlakte is bestemd voor ondernemen. In Vlaanderen ligt dit opvallend hoger (11%), 
wat	ook	geldt	in	de	Belfiuscluster	(9%).

Het aandeel van de bebouwde oppervlakte bestemd voor recreatie ligt in brasschaat dan weer iets hoger (9%) dan in 
Vlaanderen	(7%)	en	de	Belfiuscluster	(5%)

In de periode 1997-2017 stellen we vast dat in Brasschaat vooral het bebouwde oppervlakte voor wonen toenam. Voor 
de overige functies bleef dit, ondanks schommelingen, redelijk stabiel in de tijd.



Tegelijkertijd stellen we vast dat in deze periode in Brasschaat het aantal ha onbebouwde oppervlakte afnam met 8%.

In Brasschaat was in 2017 een opvallend groot aandeel van het onbebouwde oppervlakte bestemd voor bos (43%). In 
Vlaanderen ging het slechts om 11%. 

Toch zien we dat in de periode 1997-2017 het aantal ha bos in Brasschaat afnam met bijna 6%. Het aandeel bos binnen 
het onbebouwde oppervlakte is wel lichtjes gestegen in deze periode met 2%.
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1.4.6 bebouwing naar type
In totaal had Brasschaat eind 2017 bijna 14.000 gebouwen. In totaal zijn er in Brasschaat 17.500 woongelegenheden. In 
de periode 2008-2017 is het aantal woongelegenheden toegenomen met 3% en steeg sterker dan het aantal gebouwen. 

In Brasschaat bestond in 2017 31% van de woongelegenheden uit appartementen. Dat is hoger dan gemiddeld in Vlaan-
deren waar het slechts om 25% gaat. Het aantal appartementsgebouwen lag in Brasschaat in 2017 echter bijna dubbel 
zo hoog dan in de rest van Vlaanderen. Wellicht kent Brasschaat meer kleinere appartementsgebouwen met minder 
wooneenheden dan elders in Vlaanderen.

In de periode 2008 en 2016 nam het aantal appartementen in Brasschaat toe met 18% terwijl de gewone eengezinswo-
ningen slechts toenam met 3%. Op het totaal aantal woongelegenheden zien we dat het aandeel eengezinswoningen 
afneemt ten voordele van het aandeel appartementen.

Brasschaat kent bovendien meer dan gemiddeld in Vlaanderen woningen in half-open bebouwing en minder in gesloten 
bebouwing. Ook open bebouwing ligt lager in Brasschaat dan elders.



1.5 mobiliteit en infrastructuur

1.5.1 verplaatsingen in Brasschaat
 
96% van onze inwoners beschikt over minstens 1 wagen in het gezin. In vergelijking met andere Vlaamse gemeenten 
heeft Brasschaat hier één van de hoogste scores.

Per 1000 inwoners zijn er in Brasschaat meer wagens ingeschreven dan gemiddeld in Vlaanderen. Het aandeel diesel-
wagens ligt dan weer opvallend lager dan gemiddeld in Vlaanderen maar maakt ook in Brasschaat nog bijna de helft van 
de personenwagens uit.
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Niet alleen het autobezit ligt hoog in Brasschaat, de auto is nog altijd het belangrijkste vervoermiddel bij de Brasscha-
tenaar. 63% van onze inwoners gaat dagelijks achter het stuur zitten. Voor functionele verplaatsingen (naar werk of 
school),	neemt	58%	van	de	inwoners	de	wagen,	gevolgd	door	de	fiets	(19%),	het	openbaar	vervoer	(14%)	en	te	voet	
(4%). 

Hoewel	er	in	Brasschaat	iets	meer	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	met	de	fiets	wordt	gereden	en	iets	minder	met	het	
openbaar vervoer wijkt Brasschaat in zijn manier van verplaatsen weinig af van het gemiddelde in Vlaanderen.

Toch zien we dat in de gemeenten met een goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk de auto een minder dominante 
plaats inneemt. 



1.5.2 doorstroming
Deze hoge cijfers op vlak van autobezit en -gebruik zorgen voor een verminderde leefbaarheid en doorstroming op ons 
(hoofd)wegennet. 

Maar liefst 30% van deze bestuurders is een halfuur tot een uur onderweg van de woonplaats naar het werk of de 
school. 20% zit langer dan een uur in de auto op weg naar werk of school. Dit aandeel ligt opvallend hoger in Brasschaat 
dan elders in Vlaanderen.

De	filezwaarte	op	de	Antwerpse	ring	is	de	voorbije	jaren	bijna	verdubbeld.	De	files	worden	niet	alleen	langer,	maar	zijn	

ook	hardnekkiger	en	moeilijker	op	te	lossen.	De	file	tijdens	de	spitsmomenten	groeien	verder	aan	tot	op	de	E19,	vaak	
voorbij de oprit Sint-Job-in’t Goor – Brasschaat. Brasschaat kampt daardoor met een forse toename van doorgaand 
sluipverkeer op het secundair wegennet (N1 – N117), maar ook in onze woonstraten (lokale wegen categorie 3) zien we 
een toename aan doorgaand verkeer. 

Het doorgaand vrachtverkeer op de N117 is zelfs met 35% toegenomen, op de N1 is dit 33% op één jaar tijd. Deze 
significante	stijging	is	voornamelijk	toe	te	schrijven	aan	de	toenemende	congestie	op	de	E19	–	R1.	Het rapport over de 
toename aan ontwijkingsverkeer Antwerpen kan u hier lezen. Uit analyses van onze verkeerstellingen merken we dat er 
ook op ons lokaal wegennet heel wat vrachtverkeer zit, dit voornamelijk op verbindingswegen zoals Hoogboomsesteen-
weg, Lage Kaart, Miksebaan, Donksesteenweg, Pauwelslei. 

Dat	dit	ook	een	impact	heeft	op	de	hoeveelheid	fijn	stof	in	de	lucht	bevestigt	het	grootscheeps	onderzoek	“curieuze	neu-
zen”. Voor Brasschaat werd enkel langsheen gewestwegen een overschrijding van de norm vastgesteld.

Iets meer dan de helft van de inwoners in Brasschaat (52%) geeft aan last te hebben van sluipverkeer. Bijna 1 op de 3 
inwoners heeft hier vaak last van. Dit ligt iets hoger dan elders in Vlaanderen.

Iets minder dan de helft geeft aan last te ondervinden van lawaai van verkeer. Minder dan 1 op de 4 inwoners geeft aan 
hier vaak last van te hebben. Elders in Vlaanderen ligt dit hoger (55% en 28%)

https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/news/departement-mobiliteit-en-openbare-werken-maakt-de-balans-inzake-ontwijkingsverkeer-op-van-%C3%A9%C3%A9n
https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/news/departement-mobiliteit-en-openbare-werken-maakt-de-balans-inzake-ontwijkingsverkeer-op-van-%C3%A9%C3%A9n


p 49

1.5.3 parkeren in Brasschaat

1.5.3.1 parkeren in woongebied

Ruim de helft van de Brasschatenaren (54%) vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in onze gemeente. Dit aandeel 
ligt hoger als er enkel naar de buurt wordt gekeken (63%). Brasschaat scoort hier tov vele andere Vlaamse gemeenten 
hoger.

1 op de 4 ervaart dat er te weinig parkeerplaatsen zijn zowel in de gemeente als in de buurt. 

Brasschaat telt 20.277 ingeschreven personenwagens, dat is een gemiddelde van 1,3 wagen per privatief gezin, bedrijfs-
voertuigen niet meegerekend. Het reëel cijfer ligt dus hoger dan 1,3.

Onze parkeerverordening legt bewoners bij nieuwbouw 1,5 parkeerplaats per wooneenheid op. Gemiddeld bedraagt 
dit in Vlaanderen tussen 1,2 en 1,6 met uitzondering van de centrumsteden die lagere norm opleggen omdat zij meer 
inzetten op duurzame alternatieven. Ook de andere gemeenten beginnen deze trend te volgen. In realiteit zien we dat 
afgesloten garages vaak niet gebruikt worden

Brasschaat voerde in 2015 een verbod in op bermparkeren. Dit was echter in strijd met Art. 23.1 van de wegcode waar-
door het verbod werd ingetrokken. Vandaag ontvangen gemeente en politie nog geregeld klachten en meldingen over 
het bermparkeren wegens gebrek aan duidelijke richtlijnen. 

1.5.3.2 parkeren in winkelgebied

Brasschaat heeft 5 parkeerzones in zijn winkelgebied, samen goed voor 1064 gratis publieke parkeerplaatsen op open-
bare parkings op minder dan 750 meter (7 minuten wandelen) afstand van het winkelgebied. Het straatparkeren op de 
Bredabaan en zijstraten, alsook de private parkeermogelijkheden van supermarkten zijn hierin niet meegeteld. Met de 
heraanleg van de parkeerzone gemeentepark, oude baan en gemeentehuis kwamen er de afgelopen 3 jaar 250 parkeer-
plaatsen bij. Algemeen genomen zijn er voldoende parkeermogelijkheden in het kernwinkelgebied. Toch ervaren hande-
laars en klanten een tekort aan parkeerplaatsen. Mogelijks hangt dit samen met de vaststelling dat het moeilijk parkeren 
is op de Bredabaan. De rotatie is laag omdat deze parkeerplaatsen vaak voor lange tijd worden bezet. Dat geeft vooral 
voor kort-parkeren een probleem zeker tijdens piekmomenten.



1.5.4 fietsen in Brasschaat 
Net	als	in	de	rest	van	Vlaanderen	beschikt	bij	ieder	gezin	over	minstens	1	fiets	(92%).	

Toch	zien	we	dat	de	fiets	slechts	op	de	tweede	plaats	(19%)	komt	als	vervoersmiddel	bij	woon-werkverplaatsingen.	Dat	
ligt in Vlaanderen gemiddeld iets lager (16%). 

Hoewel	de	auto	nog	steeds	op	nummer	1	blijft	voor	woon-werkverplaatsingen,	wint	de	(elektrische)	fiets	steeds	meer	aan	
populariteit.	Ook	in	Brasschaat	heeft	bijna	1	op	de	5	gezinnen	reeds	een	elektrische	fiets.

1.5.4.1 korte afstanden en vrije tijd

Voor	korte	afstanden	neemt	de	helft	van	de	Brasschatenaars	wekelijks	de	fiets.	Dit	ligt	hoger	dan	gemiddeld	in	Vlaande-
ren.	Bijna	1	op	de	4	inwoners	neemt	maandelijks	de	fiets	voor	korte	verplaatsingen.	

Toch	neemt	maar	liefst	1	op	de	4	inwoners	bijna	nooit	de	fiets	voor	korte	verplaatsingen.	Dit	ligt	echter	opvallend	lager	
dan gemiddeld in Vlaanderen (bijna 40%).

Tijdens	de	vrije	tijd	neemt	het	aantal	mensen	dat	vaak	of	zelfs	altijd	de	fiets	neemt	om	zich	te	verplaatsen	toe.	Bijna	6	op	
de	10	inwoners	geeft	vaak	de	fiets	te	nemen	tijdens	de	vrije	tijd	of	te	voet	te	gaan.	Ook	de	auto	blijft	vaak	gebruikt	tijdens	
de vrije tijd. 
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1.5.4.2 veilig op de fiets

75%	van	de	inwoners	geeft	aan	dat	er	veilig	gefietst	kan	worden	in	onze	gemeente.	Dat	ligt	opvallend	hoger	dan	gemid-
deld in Vlaanderen (52%). Bijna 23% vindt het Brasschaatse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar 
school te gaan.

Meer	dan	4	op	de	5	vindt	het	aangenaam	fietsen	in	de	gemeente.

Meer	dan	7	op	de	10	inwoners	is	van	mening	dat	er	voldoende	fietspaden	zijn	in	de	gemeente.	Hiermee	scoort	Bras-
schaat opvallend hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (42%).

Slechts	10%	van	de	Brassschaatse	inwoners	vindt	dat	er	onvoldoende	fietspaden	zijn.

1.5.5 de staat van de straat
Het meest tevreden zijn onze inwoners over de staat van de straten. In vergelijking tot gemiddeld in Vlaanderen scoort 
Brasschaat hier zeer goed. 

Hoewel	onze	inwoners	minder	tevreden	zijn	over	de	staat	van	de	voet	en	fietspaden	dan	over	deze	van	de	straten,	
scoort	Brasschaat	hierop	beter	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	(fietspad	44%	tevredenheid;	voetpad	48%	tevredenheid)

De	provinciale	fietsbarometer	van	2016	waarin	een	objectieve	meting	uitgevoerd	werd	naar	veiligheid,	comfort	en	
algemene	staat	van	de	Bovenlokale	functionele	fietsroutes	geeft	aan	dat	de	fietspaden	in	Brasschaat	met	6,1/10	bijna	
even	goed	scoren	als	het	provinciaal	gemiddelde.	De	fietspaden	van	Brasschaat	zijn	gemiddeld	genomen	onvoldoende	
breed (6,9/10), maar ze hebben voldoende afstand tot de rijweg (8,2/10). Het trilcomfort is relatief laag (4,9/10) en is 
direct gekoppeld aan de duurzaamheid en de kwaliteit van het gebruikte materiaal. Opvallend in de studie is de bijzonder 
lage	score	voor	het	fietspad	Brechtsebaan	(0,8/10),	Kapelsesteenweg,	delen	van	de	Lage	Kaart	en	Bredabaan	richting	
Wuustwezel (2,2/10). 



1.5.6 openbaar vervoer 
De gemeente Brasschaat behoort tot de noordelijke Antwerpse gordel. Op vlak van openbaar vervoer kenmerkt het 
ruimere gebied zich door:

•  Verbindende voorstedelijke buslijnen voor aanvoer van de rand naar de stad

•  Ontsluitend stadsnet voor een intensieve bediening van attractiepolen: knooppunt Keizershoek Merksem (tramlij-
nen 2 en 3)

•  Station Noorderkempen voor internationaal treinvervoer

•  Station Ekeren op de lokale treinlijn Puurs-Essen met stopplaatsen in Antwerpen en Berchem.

In Brasschaat rijden er 12 buslijnen die in totaal 141 haltes bedienen. Hoewel Brasschaat vooral richting Antwerpen goed 
ontsloten is via het openbaar vervoer zijn de reistijden lang.

Naast de klassieke busverbindingen, biedt de gemeente Brasschaat een gratis buurtbus aan voor haar inwoners. Deze 
verbindt Maria-ter-Heide (Mikhof) met Mariaburg (Jacobuslei) volgens een vaste dienstregeling. Tijdens weekdagen 
twee maal in de voormiddag en twee maal in de namiddag en dit enkel tijdens de kantooruren. Deze bus wordt dan ook 
in hoofdzaak door een ouder, inactief publiek gebruikt en biedt geen oplossing voor jongeren en de actieve beroepsbe-
volking die van de ene kant van de gemeente naar de andere kant willen geraken. De exploitatiekost van de buurtbus 
bedraagt 23.930€ per jaar. De personeelskost bedraagt 54.500€. 

In Brasschaat zijn er momenteel 15 taximaatschappijen actief, goed voor 26 taxi’s, 17 VVB’s (Verhuur Voertuig met Be-
stuurder) en 2 gecombineerde voertuigen. 

14% van de inwoners gebruikt het openbaar vervoer voor verplaatsingen naar het werk, school of opleiding. 73% van 
de Brasschatenaren vindt dat er een voldoende aanbod is aan openbaar vervoer dat ligt hoger dan elders in Vlaanderen 
(64%). 13% is het daarmee oneens en vindt dat er onvoldoende aanbod aan openbaar vervoer is. 

Wellicht hangt dit resultaat samen met de mate dat iemand het openbaar vervoer gebruikt. 71% van de respondenten 
geeft aan nooit of slechts uitzonderlijk het openbaar vervoer te gebruiken. 
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1.5.7 duurzame mobiliteit
Brasschaat keurde in 2017 een beleidsplan rond e-rijden en deelmobiliteit goed waarin een kader werd meegegeven 
rond duurzame mobiliteit. De topics in dit beleidsplan zijn de uitrol van deelmobiliteit, laadinfrastructuur, mobipunten en 
de aanpassing van het wetgevend kader hierrond. Nog niet alle doelstellingen werden behaald. Zo is het bestek voor de 
uitrol van de laadpalen nu in opmaak en werd recent het eerste mobipunt gerealiseerd. Ook voor deelmobiliteit is er nog 
veel ruimte voor uitbreiding, bijvoorbeeld met e-scooters. De regelgeving rond laadplaatsen en deelmobiliteit moet ook 
nog verder uitgeschreven worden.

1.5.7.1 deelmobiliteit

De gemeente Brasschaat investeerde de voorbije legislatuur al in enkele duurzame mobiliteitsoplossingen. In oktober 
2017 werden de elektrische deelwagens geïmplementeerd. Twee van de gemeentelijke e-dienstwagens worden ook na 
de kantooruren ter beschikking gesteld van externen dmv een boordcomputer en autodeelplatform Partago. Tegen juni 
2018 waren er voldoende coöperanten voor Partago om een derde deelwagen bij te plaatsen die ook overdag beschik-
baar is voor het publiek. Zo beschikt Brasschaat momenteel over 1 deellocatie in het centrum met 3 deelwagens. Voor 
deze ene locatie beschikt Brasschaat over 20 coöperanten.

Bij de subsidie call van stroomversnellers diende Brasschaat voor elke wijk een apart e-deelwagenproject in. Zo werd 
meteen een marktbevraging gehouden om te kijken waar de vraag naar een e-deelwagen het grootste is. Wijk Kaart 
kreeg met 115 stemmen de hoogste ranking, op de tweede plaats kregen we wijk Driehoek met 49, op de derde plaats 
wijk Centrum (thv Armand Reussensplein) met 47 stemmen, vierde plaats Maria-ther-Heide met 34 stemmen, vijf-
de plaats Bethanie met 30 stemmen, zesde plaats Vogeltjeswijk met 24 stemmen, zevende plaats Mariaburg met 16 
stemmen en achtste plaats wijk Vriesdonk met 12 stemmen. Dus zelfs voor wijk Vriesdonk zijn er 12 mensen die actief 
hebben aangegeven interesse te hebben in een deelwagen voor hun wijk.

Brasschaat krijgt via deze call 37 000 euro voor de aankoop van twee deelwagens voor de twee wijken met de meeste 
stemmen. De rest van het nodige budget komt via burgerparticipatie via autodeelplatform Partago.

In	september	2018	lanceerde	de	gemeente	de	Mobit-deelfietsen.	Op	3	maanden	tijd	zijn	er	al	350	geregistreerde	ge-
bruikers en werden er al 550 ritjes gereden voor zo’n 3000 km. Hiermee werd al 600 kg CO2 uitstoot vermeden als men 
anders	deze	afstand	met	een	wagen	zou	afleggen.	Het	gebruikersgebied	beperkt	zich	niet	tot	Brasschaat	waardoor	de	
fietsen	ook	kunnen	worden	gebruikt	om	naar	Antwerpen,	Ekeren	of	Kapellen	te	rijden.

Het	zijn	vooral	18-28	jarigen	die	zich	registreren.	Het	deelfietssysteem	kan	mogelijks	een	antwoord	bieden	voor	de	
mobiliteitsproblemen die één van de oorzaken is dat brasschaat minder aantrekkelijk is bij jongeren om zich te (komen) 
vestigen.	Het	deelfietssysteem	connecteert	Brasschaat	beter	met	Antwerpen	en	zorgt	voor	verbinding	tussen	de	eigen	
mobiliteitshubs en de omringende mobiliteitshubs(treinstations Ekeren, Kapellen; tramhalte Schoten).

In dezelfde lijn ligt het marktonderzoek dat Brasschaat momenteel voert voor elektrische deelscooters. Het moet toelaten 
om mensen voor grotere afstanden, bijvoorbeeld naar de stad, te overtuigen om (af en toe) een e-deelscooter te gebrui-
ken ipv de eigen wagen. Ook hier zou het werkingsgebied niet beperkt blijven tot Brasschaat waardoor het ook interes-
sant wordt voor woon-werkverplaatsingen. 

1.5.7.2 mobipunten

In het beleidsplan werd de ambitie geuit om in elke wijk een mobipunt te voorzien om zo elke wijk zijn eigen mobiliteits-
hub	te	geven	waar	e-laden,	deelwagens,	deelfietsen	en	de	bus	samenkomen	met	eventuele	andere	(mobiliteits)functies.

Een eerste Mobipuntzuil werd geplaatst aan het gemeentehuis omdat hier al een volledig mobipunt beschikbaar is. Een 
mobipunt	moet	namelijk	minimaal	een	bushalte,	een	deelwagen	en	een	overdekte	fietsenstalling	hebben.	Dit	wordt	dan	
bij	voorkeur	aangevuld	met	deelfietsen,	een	taxistandplaats	en	een	laadpaal.	Als	op	deze	locatie	dan	nog	iets	van	voe-
ding of drank kan worden aangekocht wordt ook het wachten aangenamer gemaakt.

Zodra de laadpalen over de verschillende wijken worden uitgerold kan er via de subsidie van stroomversnellers voor wijk 
Driehoek en wijk Kaart een e-deelwagen worden geplaatst. Zo zullen ook deze wijken een volledig mobipunt hebben en 
kan er ook hier een zuil worden geplaatst.



1.5.7.3 E-rijden en CNG-rijden

Momenteel zijn in Brasschaat al 449 wagens elektrisch of elektrisch hybride(cijfer van 2017). Er wordt verwacht dat dit 
aantal nog sterk zal toenemen, omdat vanaf medio 2019 de ‘Total Cost of Ownership’ goedkoper is voor e-wagens dan 
voor wagens op fossiele brandstof, waardoor de nood aan laadinfrastructuur prangend wordt als we mensen niet willen 
ontmoedigen bij de aankoop van een elektrische wagen doordat we geen laadgarantie kunnen bieden. 

Brasschaat beschikt momenteel al over 4 publieke en 4 semi-publieke laadpalen voor auto’s en 2 publieke en 3 semi-pu-
blieke	laadpaal	voor	elektrische	fietsen.	Voor	het	opladen	van	het	eigen	elektrische	wagenpark	beschikt	de	gemeente	
nog over 3 privé-laadpalen, 4 wall-boxen en 6 stopcontacten die speciaal werden geïnstalleerd om de bestelwagens 
traag te laden. Voor het einde van 2020 krijgt Brasschaat er 16 publieke laadpalen bij.

Brasschaat beschikt zelf momenteel over 13 elektrische dienstvoertuigen waarvan 4 Zoé’s(voor de administratieve 
diensten) en 9 Kangoo’s(voor Technische dienst), en er zijn nog twee Kangoo’s in bestelling(voor OCMW en interieur-
verzorgende diensten). Daarnaast werd ook een CNG vrachtwagen aangekocht voor de huis-aan-huis ophaling en 3 
CNG bestelwagens voor de schrijnwerkerij, de loodgieterij en de Ploegsebaan. Voor voertuigen met zulke zware motoren 
waren er op het moment van aankoop namelijk nog geen elektrische alternatieven op de markt.

1.5.7.4 de organisatie als voorbeeld op vlak van duurzame mobiliteit

De meeste van onze medewerkers wonen in Brasschaat (53%) of een buurgemeente (22%).Slechts 3 werknemers 
wonen op meer dan 20km.

Toch stellen we vast dat meer dan 4 op de 10 medewerkers met de wagen komen werken. Dit ligt echter een pak lager 
dan gemiddeld in Vlaanderen waar bijna 70% komt werken met de wagen. 

We zijn ervan overtuigd dat we in Brasschaat nog beter kunnen, gezien bijna 90% van de medewerkers op minder dan 
10 km van het werk wonen.

Anderzijds	komen	ook	meer	dan	4	op	de	10	medewerkers	naar	het	werk	met	de	fiets.	Dit	ligt	dan	weer	aanzienlijk	hoger	
dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	waar	slechts	16%	van	de	medewerkers	met	de	fiets	gaat	werken.	

Net als de andere inwoners van Brasschaat gebruiken slechts weinig medewerkers (6%) het openbaar 
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1.5.8 veilig verkeer
Tussen 2013 en 10 oktober 2018 gebeurden er volgens de tellingen van de verkeerspolitie op het grondgebied Bras-
schaat	in	totaal	3015	ongevallen,	waarvan	2232	met	stoffelijke	schade,	712	ongevallen	met	licht	gewonden,	68	zwaarge-
wonden en 3 dodelijke ongevallen. Een vierde van de ongevallen vond plaats op de Bredabaan, gevolgd door de Mikse-
baan en Lage Kaart. De meeste ongevallen gebeurden op onze gewestwegen, verbindingswegen of wijkverzamelwegen. 
Dit geldt ook voor de dodelijke ongevallen.

Straat	 	 	 Stoffelijke	schade	 Licht	gewonden	Zwaar	gewonden	 Doden	 Som

Bredabaan (2930)  493   244  26  2 765 
Miksebaan (2930)  113   73  11  0 197 
Lage Kaart (2930)  97   38  2  0 137 
Augustijnslei (2930)  107   29  0  0 136 
Leopoldslei (2930)  119   12  3  0 134 
St Jobsesteenweg (2930)  73   40  4  0 117 
Donksesteenweg (2930)  46   15  0  0 61 
Kapelsesteenweg (2930)  36   18  1  0 55 
A. Reusensplein (2930)  49   0  0  0 49 
Hoogboomstnw (2930)  30   17  1  1 49

In de periode 2005 – 2016 stellen we in Brasschaat net als elders in Vlaanderen een daling van het aantal verkeersonge-
vallen vast. Brasschaat kende in die periode een daling van bijna 20% dat iets lager ligt dan elders.



Ook het aantal verkeersongevallen met letsel is gedaald maar ligt in Brasschaat met 3,83/1000inw iets hoger dan gemid-
deld in Vlaanderen (3,56/1000inw.).

Bijna de helft van onze inwoners vindt het veilig genoeg in de gemeente voor kinderen om zich te verplaatsen. Dit ligt 
opvallend hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Toch vindt bijna 1 op de 4 van onze inwoners het Brasschaatse verkeer 
niet veilig genoeg voor kinderen om zich te verplaatsen. 

75% van de inwoners in Brasschaat geven aan af en toe last te hebben ondervonden van onaangepaste snelheid in de 
buurt wat vergelijkbaar is dan elders in Vlaanderen 78%. 35% geeft aan dat dit vaak of altijd gebeurt. Brasschaat scoort 
hier beter dan elders in Vlaanderen (44%). 

Meer dan 4 op de 10 inwoners geven ook aan last te hebben ondervonden van agressief gedrag in het verkeer. Iets 
meer dan 1 op de 10 geeft aan hier vaak last van te hebben. In rest van Vlaanderen ligt dit nog hoger (17%).
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1.5.9 fietscontroles
Om	de	veiligheid	van	fietsers	te	verhogen	voert	de	gemeente	ieder	jaar	preventieve	controles	uit	op	de	fietsen	van	
schoolgaande kinderen en jongeren. 

secundaire scholen (GIB, Atheneum Brasschaat, Mater Dei Centrum, KTA en St-Michielscollege)
Het	aantal	gecontroleerde	fietsen	van	middelbare	scholieren	neemt	toe	en	steeg	in	2017	met	bijna	20%	tov	2015.	In	
totaal	werden	er	in	2017	bijna	1900	fietsen	gecontroleerd	waarmee	we	ongeveer	de	helft	van	alle	middelbare	scholieren	
in Brasschaat bereiken. 

De	resultaten	blijven	echter	eerder	stabiel.	De	helft	van	de	fietsen	voldoet	aan	de	wettelijke	vereisten	op	vlak	van	vei-
ligheid, zoals omschreven in de wegcode. Meer dan één op de 3 is echter helemaal niet in orde waarbij het gebrek aan 
reflectoren,	gevolgd	door	een	gebrek	aan	lichten	en	remmen	de	belangrijkste	tekortkomingen	zijn.	Ongeveer	een	vierde	
is onvoldoende zichtbaar in het verkeer terwijl dit één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen vormt.

De	fietsencontroles	vinden	jaarlijks	plaats	in oktober en worden niet aangekondigd.

basisscholen
In	de	basisscholen	werd	in	het	schooljaar	2017-2018	ongeveer	2000	fietsen	gecontroleerd	waarvan	85%	tijdens	de	zo-
mer en de rest tijdens de winter. De controles bereiken vooral de leerlingen van de 3de graad omdat ze meestal gebeu-
ren	tijdens	bepaalde	evenementen	zoals	de	Vlaamse	fietsweek.	We	bereikten	iets	minder	dan	de	helft	van	alle	lagere	
schoolkinderen in Brasschaat.

Ongeveer	60%	van	de	fietsen	blijken	inorde	te	zijn.	Eén	fiets	op	de	10	is	in	onveilige	staat,	in	de	winter	liep	dit	zelfs	op	tot	
3	op	de	10.	Ook	bij	deze	groep	zijn	het	ontbreken	van	reflectoren	en	licht	de	belangrijkste	tekortkomingen.	



1.5.10 vervoerregio Antwerpen
Brasschaat maakt sinds 2017 deel uit van de Vervoerregio Antwerpen. Deze vervoerregio bestaat uit de stad Antwerpen 
en 33 gemeenten met meer dan 1 miljoen inwoners en is een van de vier proefprojecten binnen het project Basisbereik-
baarheid. 

De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging in deze regio. Het mobiliteitssysteem botst vandaag in Antwer-
pen tegen zijn limieten. Vanuit de huidige problematiek wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven.

Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de 
visienota van het Routeplan 2030 goedgekeurd. Routeplan 
2030 is een langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem 
binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. 

Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met 
maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) 
bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het 
gebruik	van	het	openbaar	vervoer	en	de	fiets	verder	bevor-
deren tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de 
verplaatsingen	per	wagen,	50%	te	voet,	per	fiets	of	met	open-
baar vervoer). In de volgende stappen zullen de maatregelen 
concreter worden uitgewerkt. 

De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de 
inbreng van verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken 
steden, gemeenten en mobiliteitsactoren. Ook de burgerbe-
wegingen hebben een bijdrage geleverd. De werkgroepen 
zijn opgedeeld in een kernwerkbank (met mobiliteitsprofessi-
onals, De Lijn, NMBS, MOW, AWV,…) en de werkbanken met 
alle betrokken gemeenten.

De gemeente Brasschaat maakt deel uit van de kernwerkbank en heeft een afgevaardigde binnen de Raad van Bestuur 
van de vervoerregio. 

Vanaf juli 2018 wordt de visienota verder uitgewerkt in concrete maatregelen. Het doel is om in mei 2019 de eindigen 
met een uitgewerkt mobiliteitsprogramma met concrete maatregelen voor heel de regio.

1.5.11 vergunningen inname openbaar domein
We stellen vast dat het gemiddeld aantal vergunningen die per maand worden afgeleverd om het openbaar domein te 
mogen innemen op 6 jaar tijd meer dan verdubbeld is van 80 per maand in 2012 naar 195 per maand in 2018.

Meer dan de helft heeft betrekking op een parkeerverbod. 30 % heeft wordt afgeleverd voor het plaatsen van containers 
en kranen en bijna 20% betreft vergunningen voor wegeniswerken of werken aan nutsleidingen. 
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1.5.12 infrastructuur - riolering en waterbeheer
De riolerings- en zuiveringsgraad in Brasschaat bedroeg in juli 2018 95,73% en zal dankzij de projecten die reeds zijn 
ingepland verder toenemen tot 98,30%. Brasschaat situeert zich hiermee binnen het bovenste segment in Vlaanderen.

Hetzelfde beeld stellen we vast voor de zuiveringsgraad van het afvalwater. Mogelijks ligt deze in Brasschaat nog hoger 
dan bepaald door Vlaanderen gezien zij bij de berekening rekening houden met RWZI’s en KWZI’s, maar niet met de 
IBA’s terwijl er op verschillende locaties in Brasschaat reeds IBA’s geplaatst zijn. Met ongeveer 30% geplaatst, is Bras-
schaat voorloper in het plaatsen van IBA’s met subsidies van het Vlaams gewest. Tegen 2022 streven we naar een 100% 
plaatsing van IBA’s.

 



1.6 armoede

1.6.1 financiële hulpverlening
Financiële hulpverlening blijft de belangrijkste hulpverleningsvraag aan het OCMW zowel in de langer durende als in de 
éénmalige	hulpvragen.	Het	aantal	cliënten	dat	financieel	gesteund	wordt,	neemt	ondanks	een	daling	in	2016	sinds	2013	
toe. In 2017 was er een stijging van het aantal dossiers met bijna 10%. Tov 2013 is er een stijging van 13%. 

Ook	het	totaal	bedrag	toegekend	binnen	de	financiële	hulpverlening	steeg	sinds	2015	sterk.	

Om armoede te vermijden is het beschikken over een voldoende groot inkomen een belangrijk gegeven.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in Brasschaat bedroeg in 2015 iets meer dan 21.000€. Het ligt hoger dan gemiddeld 
in	de	Belfiuscluster	en	is	ongeveer	15%	meer	dan	het	gemiddelde	in	Vlaanderen.	Dit	verschil	is	in	de	periode	2008	–	
2015 wel kleiner geworden gezien het gemiddeld inkomen per inwoner in Brasschaat met 14% toenam terwijl dit gemid-
deld	voor	de	Belfiusgemeenten	18%	en	voor	Vlaanderen	17%	bedroeg.	
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Eenzelfde beeld zien we op vlak van gemiddeld inkomen per belastingsaangifte dat in Brasschaat in 2015 net geen 
38.000€	bedroeg.	Hoewel	dit	sinds	2008	in	Brasschaat	toenam	met	15%	nam	dit	in	de	Belfiusgemeenten	en	Vlaanderen	
gemiddeld met 20% toe. Opvallend is ook dat dit in 2015 daalde tov 2014. Het is afwachten of deze trend zich verder zet 
want kan invloed hebben op de inkomsten van de gemeente. 



1.6.2 aantal leefloners
Het	aantal	leefloondossiers	(recht	op	maatschappelijke	integratie)	steeg	sinds	2013	met	31%.	Een	trend	die	zich	in	heel	
Vlaanderen vertoont (bron: POD MI):

Let	wel:	het	gaat	over	het	aantal	verschillende	personen	die	in	de	loop	van	het	jaar	leefloon	hebben	ontvangen.	De	duur-
tijd (bv. één maand of een volledig jaar) wordt hier niet in aanmerking genomen.
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Het	aantal	leefloners	per	1000	inwoners	bedroeg	in	juni	2018	in	Brasschaat	3,36.	Dit	is	gemiddeld	in	vergelijking	met	de	
omliggende gemeenten. Maar heel wat lager dan in Antwerpen. 

Net als in de meeste van onze buurgemeenten kende Brasschaat tov juni 2017 een opvallende stijging, terwijl Antwerpen 
een aanzienlijke daling kende. 

In	2017	ontvingen	in	Brasschaat	op	1000	inwoners	2,6	inwoners	een	leefloon	of	equivalent.	Dit	ligt	10%	hoger	dan	in	
de	Belfiusclustergemeenten	(2,4)	maar	bedraagt	minder	dan	de	helft	gemiddeld	in	Vlaanderen	(6).	In	de	periode	2017	
–	2008	nam	het	aantal	in	Brasschaat	af	met	45%,	terwijl	dit	in	de	Belfiusclustergemeenten	eerder	stabiel	bleef	met	een	
lichte stijging sinds 2014. In Vlaanderen is gemiddeld een stijging vast te stellen



1.6.3 schuldhulpverlening
Ook het aantal mensen die beroep doen op schuldhulpverlening blijft stijgen (183 in 2017 tegenover 170 dossiers in 
2016).

Daarbij is er ook een toename van de ernst van de schuldenproblematiek (totale schuldenlast en aantal schuldeisers). 
Naast de klassieke schulden voor leningen en kredieten situeren heel wat schulden zich op courante uitgaven zoals 
schoolkosten, medische uitgaven, energiekosten. 

In totaal heeft 5% van de inwoners moeilijkheden met het betalen van één of meerdere rekeningen zoals huishuur, ener-
giekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, …. Hoewel dit eerder beperkt is en lager ligt dan gemiddeld in Vlaanderen 
(9%) treft het toch 1 900 inwoners. Nog geen 10% klopt hiervoor aan bij de dienst schuldhulpverlening.

Ook het aantal mensen dat niet kan geholpen worden door klassieke schuldhulpverlening vanwege een ontoereikend be-
schikbaar inkomen of het niet kunnen opstarten van een collectieve schuldenregeling (onbemiddelbare dossiers) groeit. 
Momenteel wordt deze groep, die vaak wél cliënt is van de algemene sociale dienst van het OCMW op dit gebied niet 
opgevangen. (jaarverslagen 2017 OCMW Brasschaat).

1.6.4 basisnoden
Kabas bood in 2017 tov voorgaande jaren opnieuw meer hulp:

Gemiddeld verdeeld Kabas jaarlijks 3600 eenheden voedsel via FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoef-
tigen). Na een daling in 2014 en 2015, zien we het aantal eenheden sinds 2015 opnieuw stijgen. 
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Ook het aantal noodpakketten bedeeld via de sociale kruidenier steeg de afgelopen 4 jaar. In 2017 werden 40% meer 
noodpakketten verdeeld tov 2014.

In 2017 schreef de sociale kruidenier bijna 380 lidkaarten uit. Dit aantal stijgt sinds 2015. In 2017 met bijna 40%, tov 
2016 was er een stijging van 13%.

Een kwart tot één derde van dit aantal kan als actieve klant beschouwd worden. Dit aantal blijft in de periode 2015-2017 
eerder stabiel? 

Ook onze 3 dienstencentra kennen een toenemende vraag naar betaalbare warme maaltijden en activiteiten. Het aantal 
activiteiten steeg in 2017 met 17% tov 2011. Het aantal maaltijden met 11%. Dit laatste is vooral toe te wijzen aan een 
stijging in Vesalius dankzij de in gebruikname van de assistentiewoningen Prins Kavelhof. 



1.6.5 kinderarmoede
Net als elders kent ook Brasschaat een stijging van de kansarmoedeindex. Deze bedroeg 7,97% in 2017 een stijging van 
70% tov 2014. 

Als we naar de criteria kijken die Kind en Gezin hanteert om kinderarmoede te bepalen (Beschikbaar maandinkomen, 
Opleiding ouders, Arbeidssituatie ouders, Laag stimulatieniveau, Huisvesting, Gezondheid) dan blijken voor Brasschaat 
de eerste 3 criteria de belangrijkste rol te spelen bij kinderarmoede: inkomen-opleiding-arbeidssituatie (tussen 84 tot 
89%). We zien ook dat de laatste 5 jaren het criterium ‘stimulatieniveau’ (inschatting op basis van observatie, regelmati-
ge deelname aan het kleuteronderwijs, moeilijkheden in de verzorging van kinderen) een substantiële stijging vertoonde 
van 38 naar 49%. 

Bovendien stellen we ook in Brasschaat een toename vast van het aantal gezinnen dat aan alle 6 criteria voldoet – 
van 6,7% in 2014 naar 11,7% in 2016 naar 17,8% in 2017. Een stijging van 165%.

Cijfers kinderarmoede Kind een Gezin
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In de buurtgemeenten is de index als volgt:

Brasschaat volgt hierin dus de algemene tendens, die stijgend is.



1.6.6 eenoudergezinnen en jongeren
Eenoudergezinnen zijn een grote risicogroep binnen de (kans)armoedecijfers omdat de criteria inkomen, tewerkstelling, 
gezondheid, opleidingsniveau van de ouder precair zijn. 

Het	aandeel	alleenstaande	ouders	met	kinderen	is	opvallend	hoger	in	Brasschaat	(11%)	dan	elders	(Vlaanderen,	Belfius	
en randgemeenten 9%) en nam de afgelopen 20 jaar toe. 

Ook	in	Brasschaat	is	de	groep	alleenstaanden	met	minderjarige	(en	eventueel	meerderjarige)	kinderen	die	een	financi-
ele steun verkregen van het OCMW in 2017, niet alleen de grootste groep- 29,3%, maar vertoont ook een stijging ten 
opzichte van 2016 met bijna 2%. 

De groep alleenstaanden, al dan niet met kinderen, blijft de meest kwetsbare groep (56,5% van alle cliënten die een 
financiële	steun	kregen	van	het	OCMW)	

Daarnaast	zien	we	ook	een	evolutie	wat	betreft	jongeren	tot	25	jaar.	Ongeveer	1	op	4	leefloongerechtigden	is	jonger	dan	
25 jaar. In 2016 was dit nog 1 op 5.

1.6.7 uitdrijving
Het OCMW wordt ook steeds betrokken bij een nakende uitdrijving en biedt steeds hulp aan.

In 2017 werden er hiervoor 95 brieven gestuurd. Sinds 2015 stellen we een toename vast die wel de afgelopen 2 jaar lijkt 
gestabiliseerd.

1.6.8 welzijn - fysiek, psychisch en sociaal welzijn
Uit de jaarverslagen voor 2017 algemene sociale dienst en schuldhulpverlening van OCMW Brasschaat blijkt dat steeds 
meer hulpvragers kampen met een (bijkomende) psychische problematiek. Misbruik van verslavende middelen (alcohol, 
drugs, medicatie), depressie, maar ook andere psychische (en psychiatrische) moeilijkheden, bemoeilijken het hulpverle-
ningsproces. Ook bij de éénmalige of korte hulpvragen, vaak van eerder informatieve aard (gemiddeld 5 à 6 per dag) zijn 
er veel vragen rond gezondheid (psychische en algemene gezondheid). In de rapportering van de dossiers wordt hiervan 
melding gemaakt. 

Dat	dit	geen	‘lokale’	trend	is	kunnen	we	ook	afleiden	uit	de	cijfers	van	de	gezondheidsmonitor	van	de	stad	Antwerpen	
voor	2017.	Respondenten	met	een	lage	socio-economische	status	rapporteren	veel	vaker	financiële	problemen/schulden	
(18% t.o.v. 5,3%), gezondheid (20% t.o.v. 8%), de woonomgeving (12% t.o.v.4%), werkloosheid (10,6% t.o.v. 1,6%) en 
geen toekomstperspectief (9,5% t.o.v. 2,5%) als oorzaak van stress. 

Voor het eerst zijn er ook vragen over de mentale toestand van kinderen. Aanleiding is het zorgwekkend hoge aantal 
jongvolwassenen tussen de 15 en 24 jaar dat kampt met psychische problemen. Bij jonge vrouwen was dat bij de laatste 
gezondheidsenquête in 2013 maar liefst 40%, tegenover ‘slechts’ 32% in 2001.
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1.6.9 nutsvoorzieningen
Vooraleer een nutsvoorziening kan afgesloten worden dient het dossier eerst voorgelegd aan de Lokale Advies Commis-
sie (LAC). Het geeft een goede indicatie van het aantal mensen dat problemen kent met hun energie en watervoorzie-
ning.

Het aantal mensen dat problemen heeft met het betalen van gas en/of electriciteitsrekening neemt globaal genomen toe. 
In 2017 ging het om 220 dossiers hoewel 2017 dit een lichte daling betekent tov 2016, is het aantal dossiers met bijna 
40% toegenomen tov 2013.

Op vlak van de waterfactuur is de stijging van het aantal problemen nog meer uitgesproken. Ook hier gaat het in 2017 
om bijna 200 dossiers wat tov 2013 een stijging bijna 80% betekent.



1.7 samenleven

1.7.1 aantal diefstallen en afpersingen
In 2016 werden iets meer dan 800 diefstallen en afpersingen geregistreerd. Dat zijn er bijna 22 per 1000 inwoners. Dit 
aantal ligt iets lager dan gemiddeld in Vlaanderen (24) maar wel opvallend hoger dan in de andere gemeenten uit de 
Belfiuscluster	(16).	Na	een	stijging	in	de	periode	2010-2012	stellen	we	sinds	2012	overal	in	Vlaanderen	een	duidelijke	
neerwaartse trend vast. In Brasschaat daalde dit soort delicten sinds 2012 met 32%. 

1.7.2 aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
Hoewel het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit gelukkig minder voorkomt dan de vorige categorie zien we 
ook hier een gelijkaardig beeld. In 2016 werden 172 van dergelijke misdrijven geregistreerd of 4,6 per 1000 inwoners. 
Dit	ligt	hoger	dan	gemiddeld	in	de	Belfiusgemeenten	(3,5)	maar	lager	dan	elders	in	Vlaanderen	(5,8).	Opnieuw	zien	we	
vanaf 2012 in Brasschaat een daling. Deze bedroeg 17%.
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1.7.3 aantal misdrijven tegen eigendom 
In 2016 werden 175 misdrijven geregistreerd tegen eigendom of 4,6 per 1000 inwoners. Dit ligt opnieuw lager dan ge-
middeld	in	Vlaanderen	maar	in	tegenstelling	tot	de	vorige	misdrijven	op	hetzelfde	niveau	als	dat	gemiddeld	in	de	Belfius-
gemeenten. Ook hier stellen we een daling vast die zich reeds in 2010 inzette. Brasschaat kende in de periode  
2010 – 2016 een daling van 75%.

1.7.4 onveiligheidsgevoel in de gemeente en in de buurt
90 % van de inwoners in Brasschaat voelt zich nooit onveilig in de gemeente. In Vlaanderen ligt dit opvallend lager en 
bedraagt slechts 75% Slechts 1% van de inwoners van Brasschaat voelt zich vaak of altijd onveilig. Dit ligt heel wat lager 
dan gemiddeld in Vlaanderen (5%). De cijfers voor de buurt wijken hier niet van af.



1.7.5 contact met buurtbewoners
Slechts 57% van de inwoners uit Brasschaat geeft aan veel contact te hebben met buurtbewoners. Dit is vergelijkbaar 
met de rest van Vlaanderen (58%).  

Toch geeft meer dan 4 op de 5 inwoners in Brasschaat aan dat ze het aangenaam vinden om in hun buurt met mensen 
te praten. Dit ligt iets hoger dan elders in Vlaanderen.

70 % van de inwoners is van mening dat er zorg wordt gedragen voor elkaar. Dit is vergelijkbaar met elders in Vlaande-
ren (68%).
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Slechts iets meer dan de helft van de inwoners vindt dat verschillende culturen goed samenleven in de gemeente. Een 
derde van de inwoners doet hierover geen uitspraak en slechts 1 op 10 inwoners is van mening dat dit niet goed loopt. 
Dit ligt opvallend lager dan elders in Vlaanderen.



1.7.6 buurthinder
Slechts 1 op de 5 inwoners in Brasschaat geeft aan geen of weinig hinder te ondervinden in de buurt. Dit ligt iets hoger 
dan elders in Vlaanderen (17%). Meer dan 1 op 10 inwoners (15%) geeft aan hinder te ondervinden in de buurt. Dit ligt 
lager dan elders in Vlaanderen (22%)

Er zijn weinig betrouwbare cijfers voorhanden over de diverse overlastfenomenen, enerzijds omwille van de subjectiviteit 
van een overlastmelding, anderzijds omwille van de gebrekkige registratie. Bepaalde overlastfenomen zoals nachtla-
waai, overlast dieren, loslopende hond en wildplassen vergen een vaststelling op heterdaad om geregistreerd te kunnen 
worden. 

1.7.6.1 sluikstort

Een overlastfenomeen dat sinds 2012 nauwgezet wordt opgevolgd en geregistreerd, is ‘sluikstort’. Elk sluikstort (inclusief 
het foutief aanbieden van afval) dat wordt opgepikt door de gemeentelijke technische dienst, wordt geregistreerd. Tot en 
met 2016 werden de vuilzakken, die werden gevuld naar aanleiding van zowel zwerfvuilinitiatieven door verenigingen als 
particulieren ook als sluikstort geregistreerd. Sinds 2017 worden deze afzonderlijk geregistreerd.
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Sinds 2016 is er een duidelijke toename van het aantal gevallen van sluikstort. In 2017 ging het om bijna 900 gevallen, 
meer dan een verdubbeling tov 2012. Wellicht zet deze stijgende trend zich ook in 2018 verder gezien na 8 maanden 
registratie de aantallen van 2017 bijna reeds werden gehaald.

Of	dit	te	wijten	is	aan	een	effectieve	stijging	van	sluikstort	of	eerder	het	gevolg	is	van	een	betere	registratie	dient	verder	
onderzocht te worden.

In 2017 had ongeveer 25% van de registraties betrekking op zwerfvuil. In 2018 neemt dit aandeel verder toe en bedraagt 
al bijna de helft van alle registraties. Ook het aantal zakken is in 2018 bijna verdubbeld tov 2017 en bedroeg eind augus-
tus 860 stuks. 

Het onderhoud van het openbaar domein gebeurt tevens door de sociale werkplaats Aralea. De cijfes zijn niet opgeno-
men.

1.7.6.2 graffiti

Ook	graffiti	wordt	systematisch	geregistreerd.	De	vaststelling	gebeurt	door	de	lokale	politie.	

Terwijl	er	in	2014	nog	een	grote	stijging	werd	vastgesteld	in	het	aantal	gevallen	van	graffiti,	kent	dit	sinds	2014	een	spec-
taculaire	daling.	In	2014	werden	een	aantal	graffiteurs	geïdentificeerd	door	de	lokale	politie.	In	2017	ging	het	nog	slechts	
om 15 gevallen, wat heel waarschijnlijk ook in 2018 op dit niveau zal blijven. Tov 2014 gaat het om een daling van bijna 
90%. 



1.7.6.3 GAS 1-24

Sinds 2008 wordt de gemeentelijke administratieve sanctie gebruikt door de gemeenschapswachten, gemeentelijke 
ambtenaren en de lokale politie voor overtredingen opgenomen in het gemeentelijk algemeen politiereglement. 

Het	aantal	GAS-PV’s	is	sinds	2012	met	uitzondering	van	een	lichte	opflakkering	in	2014	drastisch	gedaald.	Sinds	2015	is	
het aantal gehalveerd ten opzichte van 2012. De afgelopen 3-4 jaar blijft het aantal redelijk stabiel rond de 200.

De daling is in hoofdzaak te verklaren door het feit dat het foutief parkeren in groendomein door een wijziging in de wet-
geving sinds 2015 tot een andere GAS-categorie behoort met name stilstaan en parkeren (zie verder). Foutief parkeren 
behoorde tot dan tot de belangrijkste oorzaak van dit type GAS-PV’s. Sinds 2016 gaat het vooral om sluikstort of fout 
aangeboden afval en hindernissen op het de openbaar domein zonder vergunning. Deze laatste vormt voor de lokale 
politie in 2016 een prioriteit waar ook nu nog steeds de nodige aandacht wordt aangegeven. De overtredingen mbt afval 
behoren al jaren tot de top 3 van overtredingen. In 2018 kenden we een piek dankzij het inzetten van mobiele sluikstort-
camera’s. Er werden 50 PV’s uitgeschreven.

1.7.6.4 GAS-PV stilstaan en parkeren

Ieder jaar worden ongeveer 2000 PV’s uitgeschreven voor stilstaan en parkeren op plaatsen waar dit niet is toegestaan. 
Hoewel dit aantal redelijk stabiel blijft, lag dat in 2015 opmerkelijk hoger door een actie op bermparkeren (1319 pv’s). Dit 
verbod op bermparkeren moest echter worden ingetrokken en de PV’s terugbetaald.

De meeste overtredingen worden vastgesteld in het centrum en het Park van Brasschaat en tijdens evenementen.

4 Meer info op www.vvsg.be > veiligheid > GAS en handhaving

http://www.vvsg.be/veiligheid/bestuurlijke%20handhaving/Pages/default.aspx
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1.7.7 evenementen
Om de veiligheid tijdens evenementen te garanderen en de overlast te beperken dienen alle evenementen binnen de 
gemeente doorgegeven te worden aan de dienst integrale veiligheid. Zij screenen deze, geven advies en brengen de 
verschillende actoren samen om de gepaste maatregelen te nemen. 

Sinds 2017 worden alle evenementen geregistreerd die op één of andere manier een ondersteuning ontvangen van de 
gemeente, zoals gebruik openbaar domein of ontlenen van feestmateriaal, In 2017 en 2018 vonden er respectievelijk 
532 en (tot 30 oktober 2018) 553 plaats in de gemeente. 

In hoofdstuk 14 ‘organiseren van evenementen’ van het algemeen politiereglement werden de afspraken opgenomen, 
waaraan de organisatoren zich aan dienen te houden. De evenementen worden onderverdeeld in ‘outdoor’ meer of 
minder dan 500 bezoekers en ‘indoor’ minder dan 150 en meer dan 150 bezoekers. Onder de categorie ‘andere’ vallen 
de speelstraten.

In de maanden mei, juni en september vinden de meeste evenementen plaats. Alle ‘outdoor’ en anderen evenemen-
ten worden gefaciliteerd door onze gemeentelijke technische dienst. De inzet voor evenementen van de hulpdiensten 
daarentegen situeert voornamelijk tijdens de maanden juli, augustus en september, zoals bijvoorbeeld the day before 
tomorrow, allerlei wielerwedstrijden, dorpsdag, triatlon. 

60% van de organisatoren is tijdig met het aanleveren van nodige informatie om de evenementenprocedure te kunnen 
starten. Een dossier is volledig wanneer naast het evenementenformulier ook de andere documenten beschikbaar zijn 
om een advies te formuleren. De uiterste data voor het ontvangen ven een volledig evenementenformulier werden opge-
nomen in het algemeen politiereglement van Brasschaat hoofdstuk 14.

Voor 56% van de evenementen wordt een advies gevraagd bij de hulpdiensten en/of gemeentelijke diensten om tot een 
gedragen goedkeuring te komen van het college van burgemeester en schepenen.

Een organisator van een evenement met beperkte impact zal ongeveer nà gemiddeld 35 dagen zijn goedkeuring beko-
men. Evenementen met een grote impact hebben een doorlooptijd van 68 dagen.



1.8 zorg en gezondheid

1.8.1 gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg
In Brasschaat was in 2017 22 ha of 1,5% van de totale bebouwde oppervlakte bestemd voor gebouwen voor sociale 
zorg	en	ziekenzorg.	We	doen	het	hiermee	beter	dan	gemiddeld	in	de	Blefiusclustergemeenten	(1%)	en	Vlaanderen	
(1,1%).

Hoewel het aandeel gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg lichtjes is gedaald tov 2008 bleef dit in Brasschaat in de 
periode 2008-2017 eerder stabiel.

1.8.2 tevredenheid gezondheidsvoorzieningen
Over de gezondheidsvoorzieningen bestaat er in Brasschaat een hoge tevredenheid 93%) en ligt deze hoger dan in 
Vlaanderen (87%).

1.8.3 kinderopvang van baby’s en peuters (0-3j)
In de periode 2009-2016 kende Brasschaat een stijging van het aantal kinderopvangplaatsen. Vooral tussen 2010 en 
2012 was de stijging groot. 

Hierdoor was er in 2016 voor 58% van de kinderen uit de doelgroep een opvangplaats beschikbaar, wat aanzienlijk ho-
ger	ligt	dan	in	Vlaanderen	(42%)	en	de	Belfiuscluster	(48%).	Brasschaat	behaalt	ruimschoots	de	Barcelonanorm	(30%).	

Iets meer dan 3 op de 5 plaatsen worden gerealiseerd in groepsverband. Twee van de 5 plaatsen worden aangeboden in 
opvanggezinnen. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat 82% van de inwoners uit Brasschaat oordelen dat er voldoende kinderopvang aan-
wezig is en dat dit aantal hoger ligt dan in Vlaanderen (71%). 

76% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn over de kinderopvang. Ook hier scoort Brasschaat beter dan Vlaanderen 
(69%).

1.8.4 voor- en naschoolse kinderopvang (3-12 jaar)
Brasschaat bood in 2015 232 plaatsen voor of naschoolse kinderopvang aan voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Hier-
mee biedt ze plaats aan 7,2% van de kinderen tussen 3 en 12 jaar. Dit ligt hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (6,3%) 
maar	lager	dan	in	de	belfiusgemeenten	(8,2%).

Het aantal plaatsen daalde fel sinds 2011 maar kende sinds 2014 terug een inhaalbeweging.



1.8.5 ouderenzorg
Het aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg per 1000 inwoners van 65 jaar of meer ligt lager in Brasschaat (55) 
dan	in	Vlaanderen	(76)	of	de	Belfiusgemeenten	(74).

Heel wat inwoners van Brasschaat (86%) geven aan tevreden te zijn over de ouderenvoorzieningen. Dit ligt hoger dan in 
Vlaanderen (74%).
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Het aantal gerechtigden mantel en thuiszorg per 1000 65 –plussers ligt in Brasschaat (57) opvallend lager dan in de 
Belfius	gemeenten	(98)	en	Vlaanderen	(101).	

Het aantal thuiswonende personen die een tegemoetkoming mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering 
ontvangen	ligt	in	Brasschaat	(1,9%	van	de	inwoners)	lager	dan	in	de	Belfiusgemeenten	(2,5%)	en	dan	in	Vlaanderen	
(2,68%)

Het aantal stijgt jaar na jaar en is sinds 2003 verdubbeld.



Activiteiten voor Ouderen
Bijna 9 op 10 van de inwoners geeft aan dat er voldoende activiteiten in de gemeente zijn voor ouderen. Dit ligt hoger 
dan gemiddeld in Vlaanderen (71%). Hiermee scoort Brasschaat hierop beter dan de meeste andere gemeenten.

1.8.6 gezinszorg
Het	aantal	gesubsidieerde	uren	gezinszorg/inwoner	ligt	in	Brasschaat	(258u)	hoger	dan	in	de	Belfiusgemeenten	(221u)	
en Vlaanderen (244u). Het aantal uren neemt sinds 2009 toe met een lichte daling tussen 2012 en 2014. 
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1.8.7 geestelijke gezondheid
Uit de gezondheidsenquëte van 2013 weten we dat 

GEZONDHEIDSENQUÊTE 2013,RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN, SAMENVATTING VAN DE ONDER-
ZOEKSRESULTATEN https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf

Uit de Antwerpse gezondheidsenquête van 2016 leren we bovendien dat dat bijna 1 op 5 of 17% van de respondenten 
te kampen heeft met psychische problemen. Tov de bevragingen in 2010 en 2013 stellen we een stijgende trend vast, 
waarbij dit aandeel 10 en 14% bedroeg. Ook het aantal respondenten dat aangeeft dat deze psychische problemen een 
matig tot grote impact hebben op het dagelijks functioneren steeg in die periode van 8% in 2010, naar 10% in 2013 tot 
12,5% in 2016.

https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf


De	bevraging	leert	ook	dat	de	oorzaken	van	stress	verschillen	tussen	mannen	en	vrouwen.	In	onderstaande	grafiek	ge-
ven	we	de	oorzaken	van	stress	weer	waarbij	er	een	significant	verschil	tussen	vrouwen	en	mannen	werd	gevonden.

Ook tussen socio-economische status en de oorzaken van stress is er een verband vast te stellen. 

Antwerpse gezondheidsmonitor 2017  
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a0d4699b4ce5523054b03f5/gezondheidsmonitor

https://www.antwerpen.be/nl/info/5a0d4699b4ce5523054b03f5/gezondheidsmonitor


p 85

1.9 natuur, milieu en energie

1.9.1 groen
Brasschaat heeft een zeer uitgebreid laanbomenpatrimonium, dat bestaat uit ca. 34.000 laanbomen in 263 verschillen-
de straten. Op slechts enkele straten na zijn in alle straten en lanen laanbomen aanwezig. Ook de woonkernen kennen 
vandaag aldus een uitgebreid netwerk van laanbomen. 

Het laanbomenpatrimonium situeert zich vooral in de woongebieden en de woonparken, waardoor het een netwerk 
van verbindingen vormt tussen de groengebieden. Slechts enkele straten met laanbomen bevinden zich in een groene 
bestemming.

Woonentiteiten
Voor de kernen Brasschaat, Maria-ter-Heide en Mariaburg dient verdichting binnen de bestaande  
structuur voorop te staan waarbij het nodige respect bestaat voor de aanwezige groenelementen 
binnen het bebouwde weefsel. 

Voor de woonparken is het van belang dat er bij toekomstige ontwikkelingen wordt gestreefd naar 
het behoud van maximale groene ruimte en een goede inpassing van de bebouwing in de ruimte 
waarbij	de	aanwezige	flora	en	fauna	wordt	gerespecteerd	en	de	continuïteit	in	het	bestaan	wordt	
gewaarborgd.

Waterlopen
De Kaartsebeek op de grens met Kapellen en de Laarsebeek op de grens met Schoten vormen 
ecologische corridors.    

Binnenkaartsebeek, de Miksebeek en de Heislagsebeek zijn natuurlijke ecologische verbindingen 
die lopen doorheen of langs het bebouwde weefsel. Een goede integratie van de beken in het 
cultuurlijk landschap is gewenst. 
 

Groene ruimten 
Belangrijke groene ruimten op zowel lokaal als bovenlokaal niveau moeten onderling verbonden 
worden zodat er een groen netwerk ontstaat. In het zuiden van de gemeente vormen het Peerds-
bos, het Gemeentepark, De Inslag en De Mik belangrijke groene ruimtes. In het noorden van de 
gemeente zijn de Oude Gracht, Eikelenberg en het Klein Schietveld belangrijke groengebieden. Ze 
vormen grensoverschrijdende structuren met groengebieden in de buurgemeenten. Door middel 
van het behoud, het versterken en het ontwikkelen van kleine groenelementen in de kernen kunnen 
er  verbindingszones worden gecreëerd tussen al deze gebieden, waardoor er een netwerk op 
zowel lokaal als bovenlokaal niveau kan ontstaan.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan benoemt als belangrijkste elementen van de gewenste ruimtelijke structuur 
van bovenlokaal belang m.b.t. natuur:

• De natuurverbindingen van provinciaal niveau: het Anti-tankkanaal, de vallei van de Laarse Beek en de verbin-
ding tussen het Groot en het Klein Schietveld.

• Het golfterrein van provinciaal niveau, dat een multifunctionele invulling zal krijgen met aandacht voor de natuurlij-
ke functie en recreatief medegebruik;

• De militaire domeinen, waarbij natuurontwikkeling voorop staat.

De belangrijkste elementen van de gewenste ruimtelijke structuur van lokaal belang m.b.t. natuur zijn:

-De woonparken, waarbij vooral het woonpark Vriesdonk beeldbepalend is voor de gemeente Brasschaat. Voor de 
woonparken staat het behoud van het groene karkater voorop, door de grote percelering, de groene bermen, de bosrijke 
omgeving,… in stand te houden;

• Het gemeentepark van Brasschaat, waar recreatie een belangrijke rol speelt;

• Het Peerdsbos en Kattekesberg, twee bosgebieden waar recreatie een belangrijke nevenfunctie vormt, in even-
wicht met de natuur;

• De Mik, De Inslag en De Uitlegger, waar natuur de hoofdfunctie is, maar waar  mogelijkheden zijn voor zachte 
recreatie;

• De domeinen Eikelenberg, Oude Gracht, Withof, Torenhof en Bellenhof, waar natuur de hoofdfunctie is;

• Het netwerk van beekvalleien, dreven en bomenrijen



5 Swaenen D. en De Clercq K. 2017. Vleermuizen. Vergunninghouders Natuurstudie & Agentschap voor Natuur en Bos 2017. Jaarverslag Klein en Groot Schiet-
veld 2016. Uitgave ANB Antwerpen.

1.9.2 natuur 

1.9.2.1 VEN en IVON 

In Brasschaat zijn geen percelen opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

Een aantal gebieden zijn wel opgenomen in het gewenst Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), 
m.n.:

• Kattekesberg

• Oude Gracht - Eikelenberg - Uitlegger

• Klein en Groot Schietveld

• Grote en Kleine Heide

• Delen van de Brasschaatse Heide

• Inslag en Mik

• Delen van het Peerdsbos

1.9.2.2 Natura 2000

Zowel het militaire domein (Klein en het Groot Schietveld) als (een gedeelte van) de vallei van de Laarse beek behoren 
als speciale beschermingszone (SBZ) tot het Europese Natura 2000 netwerk. In de SBZ wordt het behoud en de gunsti-
ge	staat	van	instandhouding	nagestreefd	van	specifieke	vegetaties	en	soorten,	die	waardevol	zijn	op	Europees	niveau.	
Uiteraard zijn ze daarmee ook op Vlaamse schaal van belang.

Voor beide SBZ is een goedgekeurd Managementplan 1.0 van toepassing.

De Laarse beek in het Peerdsbos en Gemeentepark is afgebakend als apart deelgebied van de SBZ: Habitatrichtlijn-
gebied	BE	2100017	‘Bos-	en	heidegebieden	ten	oosten	van	Antwerpen’	(deelgebied	3),	specifiek	voor	het	behoud	van	2	
typische vissoorten, de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. 

Er bevinden zich geen straten met laanbomen in dit deelgebied van het SBZ. De Laarsebeekdreef grenst net aan het 
meest noordelijke puntje van het deelgebied.

Het Klein en Groot Schietveld omvatten zowel habitat- als vogelrichtlijngebied, en zijn belangrijk voor een hele resem 
aan vegetaties en soorten die gebonden zijn aan de arme zandgronden zoals ze in de Antwerpse Kempen voorkomen. 

Het Fort van Brasschaat ligt langs de Antitankgracht, binnen de perimeter van de SBZ Groot en Klein Schietveld. Het 
Fort is de derde belangrijkste overwinteringsplaats voor vleermuizen van alle forten rond Antwerpen, en kent met name 
grote overwinteringsaantallen van de watervleermuis en de franjestaart5.  De Antitankgracht vormt een verbinding op 
bovenlokaal niveau tussen de verschillende natuur- en bosgebieden met vleermuisverblijfplaatsen (forten, schansen, 
bunkers).

De hele regio rond de Antitankgracht en bij uitbreiding de bos- en natuurgebieden ten noorden van Antwerpen is een van 
de belangrijkste kerngebieden voor vleermuizen van Vlaanderen. 

1.9.2.3 biologische waarderingskaart en kaart met actuele habitats 

De Biologische Waarderingskaart (BWK) geeft de evaluatie van de biologische waarde van de percelen, zoals voor heel 
Vlaanderen opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek (INBO). Niet verwonderlijk worden de grotere 
bos- en natuurkernen van Brasschaat daarin als biologisch waardevol tot zeer waardevol geëvalueerd.

Wel opvallend is dat in Brasschaat ook de woonparkzones biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen be-
vatten, en dat verschillende wegen apart gekarteerd werden waarbij ze een matig waardevolle, waardevolle of zelfs zeer 
waardevolle waardering kregen. Dat wijst op de hogere ecologische waarde die de bermen en de laanbomen er hebben, 
en het belang ervan in de natuurlijke structuur. Niet toevallig zijn het vaak de lanen met bredere bermen en oudere bo-
men die als waardevol geëvalueerd worden.

Aan niet minder dan 48 straten (of gedeeltes ervan) wordt in de BWK dus een duidelijke biologische waarde toegekend.

Op de kaart met actuele habitats en regionaal belangrijke biotopen (rbb) is te zien dat de meeste habitats zich niet 
onverwacht situeren in de grotere natuur- en bosgebieden. Toch zijn er ook daarbuiten op enkele plaatsen habitats ge-
karteerd, waarbij straten met laanbomen er soms ook direct aangrenzend aan zijn.
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7 SPK vzw 2012. PPS². Provinciaal Prioritaire Soorten x Publiek Private Samenwerking . Eindrapport 
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1.9.2.4 soorten

Het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de geïntegreerde natuurbeheerplanning  kan in een Type 2 beheerplan als 
leefgebied worden afgebakend.

In Brasschaat is de aanwezigheid van vleermuizen een zeer belangrijk gegeven, zie ook de eerdere vermelding bij het 
Fort van Brasschaat. In en rond Brasschaat liggen verschillende kerngebieden voor vleermuizen: zowel de forten (Bras-
schaat, Kapellen, Schoten en Ertbrand), de grotere bosgebieden met dreven waarin al dan niet voor vleermuizen inge-
richte bunkers gelegen zijn (Mastenbos, Uitlegger, Inslag, Peerdsbos/Park Van Brasschaat, Oude Gracht, Vordenstein), 
de uitgestrekte militaire domeinen (Klein en Groot Schietveld) met heides en vennen, en grote waterpartijen (E19 plas).

De Antitankgracht fungeert als een essentiële verbinding op bovenlokaal niveau. Op lokaal niveau is het laanbomenpa-
trimonium van wezenlijk belang, waarbij er linken gelegd kunnen worden met de lanen met oude bomen (>60 jaar) met 
grote	kruinen	(kroonbreedte	>15m)	(zie	figuur).	Er	is	daarmee	ook	sterke	overlap	met	de	lanen	die	in	de	BWK	als	‘waar-
devol’ of ‘matig waardevol met waardevolle elementen’ gekarteerd werden.

Vleermuizen gebruiken de lanen niet alleen als migratieroutes en jachtgebied (zoals vastgesteld tijdens de inventarisa-
ties voor KaBraS, veelal gewone dwergvleermuis), de ruime aanwezigheid van oudere bomen met holtes in combinatie 
met een parkachtige omgeving (zoals in de woonparken) maakt het ook zeer aannemelijk dat de dreven als jacht- en 
verblijfgebied worden gebruikten (bv. rosse vleermuis). 

Ook voor soorten die in gebouwen verblijven is de laanboomstructuur zeer belangrijk als migratieroute en als jacht-
gebied. In Brasschaat zijn vleermuiskolonies gekend uit de hoofdkerk (laatvlieger) en uit het kerkje van Hoogboom 
(grootoor sp.)6. 

Uit een studie van SPK7 rond vleermuizen in het parklandschap Voorkempen blijkt het belang van dreven in villawijken 
die verbonden zijn met de Antitankgracht en de Antwerpse fortengordel. In Brasschaat werden concreet de Sionklooster-
laan en Mishagen onder de loep genomen. 

Het uitgestrekte laanbomenpatrimonium zorgt aldus zowel voor de noodzakelijke verbinding tussen de kerngebieden, als 
voor een belangrijk aanbod aan leefgebied voor vleermuizen. Er werden hiervoor ook al maatregelen genomen. Op het 
traject van de Essensteenweg (gewestweg N117) bv. werd dit aspect door de beheerder erkend en werd erop ingespeeld 
door	aangepaste	verlichting	te	voorzien	langs	het	naastliggende	fietspad.	

Op de BWK werden in totaal ca. 43,5 km wegtraject met laanbomen als waardevol gekarteerd (op een totaal van ca. 
190,6 km wegtraject met laanbomen op grondgebied Brasschaat,). Rekening houdend met een berm aan weerzijden 
van 2m breed waarin de laanbomen zijn ingeplant betekent dit een oppervlakte van ca. 17,4 ha die als doelstelling voor 
leefgebied	voor	vleermuizen	vooropgesteld	zou	kunnen	worden,	verder	te	verfijnen	tijdens	de	inventarisatiefase.

Ook amfibieën zijn in de Brasschaatse context relevant. In de Miksebaan en de Kerkedreef zijn met succes een groot 
aantal	amfibieëntunnels	aangelegd	om	padden	en	kikkers	veilig	te	kunnen	laten	migreren	tussen	het	voortplantings-	en	
overwinteringsgebied. Recent onderzoek toont aan dat de tunnels door verschillende diersoorten gebruikt worden, waar-
onder zelfs ook boommarters8.

Ook	de	retentiebekkens	in	de	bermen	aan	de	Frillinglei	kunnen	interessant	zijn	voor	verschillende	amfibieënsoorten.



1.9.3 bodem en hydrologie
Hydrologisch wateren de beken in Brasschaat af naar het Schijnbekken, van noord-oost naar zuid-west. Van noord naar 
zuid zijn 3 beeksystemen aanwezig: in het noorden de Kaartse beek en zijlopen, centraal de Donkse beek / Binnenkaart-
se beek, en in het zuiden de Laarse beek die daar de gemeentegrens met Schoten vormt. 

Het Anti-tankkanaal loopt tussen Brasschaat centrum en Maria-Ter-Heide dwars op deze natuurlijke beekvalleien.

Qua bodemopbouw zijn de vochtige tot natte zandgronden en zandlemige gronden in Brasschaat goed vertegenwoor-
digd, gekoppeld aan de beekvalleien. Drogere gronden komen verspreid daar tussenin voor.    

Uit de kaart van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV), die aangeeft welk bostype voor kan komen gebaseerd op 
de bodemkundige en hydrologische condities, komen deze verschillen goed tot uiting. In het grootste gedeelte van het 
grondgebied zijn potenties aanwezig voor de vochtige tot natte variant van het arme eiken-beukenbos, en in de natste 
gedeeltes van de beekvalleien voor elzenbroekbos. Op de hoger gelegen gronden is het droge eiken-beukenbos de te 
verwachten climaxvegetatie.

Langs de waterlopen komen van nature nattere gronden voor die ook overstromingsgevoelig kunnen zijn. Door bebou-
wing en aanleg van infrastructuur in de beekvalleien werd de ruimte voor waterberging beperkt, en kunnen overstromin-
gen ook in de bebouwde omgeving voorkomen. 

De	kaart	van	overstromingsgevoelige	gronden	maakt	onderscheid	tussen	effectief	en	mogelijk	overstromingsgevoelig	
gebied.  

Met het in stand houden en ontwikkelen van een blauw-groen netwerk wordt op ecologische wijze een oplossing gege-
ven aan de overstromingsproblematiek. 

De retentiebekkens aan de Frillinglei staan in directe relatie met het laanbomenpatrimonium.  Aan het kruispunt van de 
Frilinglei en de Baillet-Latourlei ligt een monumentaal rond punt met grote groene bermen, waarop ook laanbomen aan-
wezig zijn. In deze bermen werden drie retentiebekkens gerealiseerd met natuurlijke water- en oeverbegroeiing.

Andere elementen van de groen-blauwe structuur zijn o.a.:

• Kaartse beek: de weilanden van de Brusselse Bossen (ANB/gemeente) langs de Kaartse beek functioneren bij 
hoge waterafvoeren als overstromingsgebied.  

• Laarse beek: in de wijk Het Leeg-Rietbeemden is een groenzone weerhouden ifv retentie en recreatie.

• Klein Schietveld: de baangrachten van de Essensteenweg, die bijdroegen aan de wateroverlast thv. het kruis-
punt met de Bredabaan, worden afgeleid naar een groen retentiebekken thv. de wijk Bethanie.

1.9.4 ecosysteemdiensten
De meerwaarde die groen biedt aan onze maatschappij wordt gecategoriseerd onder de noemer ‘ecosysteemdiensten’ 
(ESD). 

Niet enkel grote bossen of natuurgebieden leveren ESD, ook groene infrastructuur in de vorm van KLE of laanbomen 
levert ecosysteemdiensten, denk maar aan luchtzuivering, temperatuurregeling of waterretentie, maar bv. ook aan de 
bijdrage tot het verhogen van de woon- en leefkwaliteit. Deze diensten kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan 
het urbane aanpassingsvermogen t.o.v. klimaatwijzigingen en milieu-invloeden. 

Een goed ontwikkelde biodiversiteit ligt aan de basis voor de levering van een schare aan ESD. Bij minder ontwikkelde 
biodiversiteit zijn de mogelijkheden beperkter. Het uitgebreide netwerk van ecologische relaties tussen soorten onder-
ling en tussen soorten en hun omgeving staat daarvoor in. Een aaneengesloten oude dreef in een brede berm met 
ondergroei van een inheemse struiklaag geeft bv. een hogere opbrengst aan ESD (CO2-opslag in bomen en bodem, 
temperatuurregeling, luchtzuivering door bladeren van bomen en struiken, waterberging, cultureel en esthetisch aspect, 
enz.) dan een rij van geïsoleerde exotische bomen met een kleine boomspiegel in verharding (in hoofdzaak CO2 opslag, 
beperktere luchtzuivering en esthetisch aspect).

ESD worden ingedeeld naar regulerende, producerende en culturele diensten. 

Potentiële ecosysteemdiensten die door het laanbomenpatrimonium in Brasschaat geleverd kunnen worden zijn:

regulerend producerend cultureel
klimaat biomassa sociaal gebruik
temperatuur woningwaarde educatie
luchtkwaliteit recreatie
waterregulatie gezondheid
plaagcontrole esthetisch (beeldbepalend)
bestuiving histoprische context

Bij de opmaak van het bomenbeheerplan wordt de levering van ESD door het patrimonium mee in rekening gebracht, 
zodat er ook een gemeente brede visie over kan worden ontwikkeld.
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1.9.5 Onroerend Erfgoed 
Het uitgebreide laanbomenpatrimonium vindt zijn oorsprong zowel in de beplantingen die van oudsher langs de grotere 
wegen werden aangeplant , als in de structuur van landgoederen en kasteeldomeinen waarbij dreven aangeplant werden 
als onderdeel van de parkaanleg. Sommige woonstraten waren vroeger inkomdreven van kastelen. 

Rond de eeuwwisseling (1900) werd gestart met de aanleg van dreven langs gemeentewegen, en dit beleid werd struc-
tureel voortgezet. In de ‘Codex Openbaar Domein’  wordt de ontwikkeling van het stratenpatroon in Brasschaat meer in 
detail uit de doeken gedaan.

Erfgoed is daarmee een belangrijk onderdeel van de identiteit van het laanbomenpatrimonium. 

In Brasschaat is er veel erfgoed beschermd of vastgesteld als landschapsrelict.

1.9.6 beheerplannen

1.9.6.1 natuur- en bosbeheerplannen

Het uitgebreide bosbeheerplan KaBraS (Kapellen Brasschaat Schoten) omvat in Brasschaat zowel openbare (van de 
gemeente, het OCMW van Antwerpen en het ANB ) als privé-bossen. Voor het privédomein Oude Gracht werd eveneens 
een UPB opgemaakt. Voor de militaire domeinen werden beheerplannen opgemaakt die in lijn zijn met de Natura 2000 
doelstellingen. 

Dat maakt dat voor de meeste grotere groeneenheden in Brasschaat een goedgekeurd beheerplan bestaat (74% van de 
groene bestemmingen incl. SBZ).

Met het oog op het versterken van de ecologische functies van het Brasschaatse laanbomenpatrimonium stelden we een 
laanboombeheerplan. Het doel hiervan is een bepaald natuurstreefbeeld te realiseren. Hiervoor stelden we verschillende 
beheertrajecten op. 

1.9.6.2 erfgoedbeheerplannen

Voor het erfgoedlandschap Park van Brasschaat werd een erfgoedbeheerplan goedgekeurd.

Voor het beschermde stads- en dorpsgezicht van De Mik werd een herwaarderingsplan goedgekeurd.



1.9.7 milieudossiers 

Gemiddeld heeft de gemeente Brasschaat 45 milieudossiers per jaar te verwerken. Op enkele kleine schommelingen na, 
blijft dit in de periode 2012-2017 redelijk stabiel. Het merendeel van de milieudossiers zijn klasse 3 dossiers of meldin-
gen. 

Eind 2017 hield de milieuvergunning op met bestaan. Vanaf 1 januari 2018 is deze opgegaan in de omgevingsvergun-
ning. Tot deze omgevingsvergunning horen de vroegere: milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, socio-eco-
nomische vergunning en natuurvergunning.

1.9.8 geur- of lichthinder
Slechts 15% van de Brasschaatse inwoners geeft aan last te ondervinden van geurhinder waarvan 3% aangeeft hier 
vaak of altijd last van te hebben. Elders in Vlaanderen ligt dit voor beide categorieën dubbel zo hoog (28% en 8%).

Geurhinder van horecakeukens valt niet onder de milieuwetgeving en kan mogelijks deze cijfers beïnvloeden. 

Het aandeel inwoners dat aangeeft last te ondervinden van lichthinder ligt net als in de rest van Vlaanderen lager (8%). 
Hiervan geeft de helft wel aan dat ze vaak of altijd last ondervinden. 

Een belangrijk instrument om dergelijke hinder onder controle te krijgen is handhaving. Gemiddeld besteedt een toezicht-
houder in Vlaanderen 20% van zijn tijd aan handhavingstaken. Brasschaat zit rond dit gemiddelde doordat de deskundi-
ge milieu ook lokaal toezichthouder milieuhandhaving is. Dit laat geen ruimte om proactieve controles uit te voeren of te 
controleren of ieder ingedeeld bedrijf wel beschikt over een vergunning. Dit geldt eveneens voor de handhaving op vlak 
van ruimtelijke ordening waarbij er in hoofdzaak reactief wordt gecontroleerd.
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1.9.9 hinder door zwerfvuil en sluikstort

De hinder van zwerfvuil wordt door 61% van de inwoners aangegeven als hinderlijk. Dat ligt echter lager dan elders in 
Vlaanderen (69%). Toch geeft ook in Brasschaat bijna 1 op de 4 inwoners vaak last te ondervinden van zwerfvuil. 

De cijfers voor sluikstort ogen beter. Hier geeft slechts 22% van de inwoners in Brasschaat er last van te ondervinden 
waarvan 5% vaak. In Vlaanderen ligt dit gemiddeld hoger (41% en 17%).

In april 2018 zijn we gestart met een proefproject in samenwerking met OVAM. Binnen dit project werden 2 overlastca-
mera’s aangekocht. De eerste camera is in werking sinds 13/4 en werd geplaatst aan een glasbol. Er zijn sindsdien met 
deze	camera	58	betrappingen	gebeurd	waarvan	7	personen	niet	werden	geïdentificeerd.	Op	basis	van	deze	vaststellin-
gen werden een 50-tal GAS-pv’s opgemaakt en de opruimkosten werden doorgerekend aan de overtreder.

1.9.10 dierenbeleid 
Gemiddeld worden er 55 katten/jaar door de gemeente onvruchtbaar gemaakt met een bijna verdubbeling in 2015. Sinds 
deze piek is het aantal jaar na jaar gedaald met een halvering van het gemiddelde in 2017.Er worden ongeveer evenveel 
katers als kattinnen behandeld. 



Gemiddeld krijgt de gemeente een 30-tal oproepen voor bestrijding van ratten op het openbaar domein. Na een stijging 
sinds 2015 en een piek van 54 meldingen in 2017, kende 2018 opnieuw een daling van het aantal bestrijdingen. 

Ook het bestrijden van de processierupsen op openbaar domein is een taak van de gemeente en kende in 2017 en 
2018 een enorme toename. Hier is moeilijk nu al te spreken van een toenemende trend omdat het voorkomen van deze 
rupsen zeer afhankelijk is van externe factoren zoals weer en aanwezigheid van natuurlijke vijanden.

Brasschaat	biedt	financiële	steun	aan	het	opvangcentrum	voor	vogels	en	wilde	dieren	om	zieke	en	gewonde	(wilde)	die-
ren	terug	te	genezen	en	opnieuw	uit	te	zetten.	Ook	wanneer	inwoners	een	wild	dier	in	hun	huis	of	tuin	aantreffen	kunnen	
zij een beroep doen op het opvangcentrum om dit dier te vangen. In 2017 werden er meer dan 4800 dieren opgevangen. 
Het aantal opgevangen dieren stijgt jaar na jaar sinds 2013.



p 93

1.9.11 afvalverwerking

1.9.11.1 gemeentelijke compostering 

Brasschaat heeft sinds 2013 een eigen verwerkingsinstallatie voor groen - en GFT- afval. Sinds september 2015 wordt 
ook het GF opgehaald in de gemeente verwerkt in deze installatie. 

Het totaal aantal ton dat verwerkt wordt, neemt ieder jaar toe. Men verwacht dat dit de komende jaren eerder stabiel zal 
blijven.

In 2017 verwerkte Brasschaat 11212,8 ton GFT in de eigen composteringsverwerkingsinstallatie. Door zelf te composte-
ren in plaats van ons GFT af te voeren naar Igean besparen wij bij benadering 165,312 ton CO2 equivalenten.

Hoewel de inwoners goed sorteren blijven we te kampen hebben met vervuiling van het aangeleverde GFT wat een 
negatieve impact heeft op de kwaliteit van de afgeleverde compost. Vooral papier/karton, plastic voorwerpen en brood-
zakken vormen de grote boosdoeners. 

1.9.11.2 restafval

Als we de afvalcijfers van de afgelopen jaren vergelijken dan zien we dat Braschaat na een felle daling in 2014 opnieuw 
stijgt in haar aandeel restafval en hiermee net de gemeentelijke en Vlaamse doelstelling van 150 kg/inwoner behaalt. 

Brasschaat produceert opvallend meer kg restafval per inwoner dan gemiddeld in de gemeenten aangesloten bij Igean 
voor de huisvuilophaling. 



Ook tov de omringende gemeenten produceert Brasschaat opvallend mee restafval. Ten opzichte van Antwerpen doet 
Brasschaat het dan weer beter.

Ook	binnen	de	belfiuscluster	scoort	Brasschaat,	met	150kg/inw,	boven	het	gemiddelde	van	144kg/inw	scoort.	Daarnaast	
bewijst de gemeente Hove dat een doelstelling van 100kg/inw een realistisch doel is.



p 95

1.9.12 energie

1.9.12.1 energieverbruik

Elke inwoner in Brasschaat verbruikt 6,5 MWh per jaar voor verwarming en stoot hierdoor 1,5 kiloton CO2 uit. Dat ligt 
iets lager dan in Vlaanderen (6,7 MWh en 1,6kiloton). 

Brasschaat wijkt wel af van de rest van Vlaanderen in het 
aandeel dat huishoudens voor hun rekening nemen in de 
totale productie van CO2. Meer dan 40% van de totale CO2 
uitstoot is toe te schrijven aan de huishoudens, terwijl dit in 
Vlaanderen gemiddeld slechts 27% bedraagt. Dit heeft voor-
al te maken met het ontbreken van industrie in Brasschaat. 
Ook de tertiaire sector neemt hierdoor een groter aandeel 
voor zijn rekening (22%). Dit betekent dat als Brasschaat 
haar broeikasemissies wil verlagen ze haar acties voor-
al moet richten op de gezinnen, de tertiaire sector en het 
transport. Deze acties kunnen bestaan uit bv groepsaankoop 
warmtepompen, warmtenetten in de gemeenten, biomas-
sa-installaties gekoppeld aan een warmtenet, gesloten 
winkeldeurbeleid,	elektrificatie	van	transport.

Gezien we vaststellen dat de Brasschaatse huishoudens net 
als elders reeds een daling van het energieverbruik kende 
maar dat deze kleiner was dan elders ligt hier voor Bras-
schaat zeker nog potentieel. Tussen 2005 en 2014 boekten 
de Brasschaatse huishoudens slechts een daling in het 
energieverbuik	van	16%,	tegenover	20%	in	de	Belfiuscluster-
gemeenten en 19% in Vlaanderen. Binnen de provincie Ant-
werpen doet brasschaat het net iets slechter dan gemiddeld. 

De daling in de CO2 emissies loopt hiermee gelijk. Wat betreft stikstofoxiden en zwaveldioxiden, veroorzaakt door ver-
warming	met	fossiele	brandstoffen	zoals	gas	en	stookolie,	hebben	we	ook	een	sterke	daling	geboekt	over	deze	periode	
van 33% voor NOx en 58% voor SO2. We doen het hiermee wel beter dan gemiddeld in de provincie Antwerpen (daling 
van 28% Nox en 57% SO2) en Vlaanderen voor wat betreft NOx (31%). 

Voor	de	fijn	stof	emissies,	
veroorzaakt door verwarming 
met brandhout, zien we wel 
een stijging van 7,1%. Dit ligt 
iets	lager	dan	in	de	belfius-
cluster (7,4%) maar hoger 
dan gemiddeld in de provin-
cie Antwerpen (6,7%) en in 
Vlaanderen (5,2%).

In vergelijking tot de buurge-
meente Schoten zien we dat 
zij het over de hele lijn net 
iets beter doen in evolutie. 
Als we naar de absolute 
cijfers kijken zien we dat zij 
echter met een iets hogere 
SO2 uitstoot zitten en dat het 
gehalte	fijn	stof	gelijk	is	als	
het gehalte in Brasschaat. 
Zij hadden in 2005 dus meer 
fijn	stof	dan	Brasschaat	en	
hebben nadien een inhaal 
beweging gemaakt.



1.9.12.2 verduurzamen van woningen

De meeste huizen in Brasschaat hebben dubbel glas. Toch geeft 6% aan nog steeds in een huis te wonen met enkel 
glas. 

Hoewel dakisolatie goed is doorgedrongen in de Brasschaatse huizen, heeft bijna 1 op de 5 huizen nog steeds geen 
geïsoleerd dak. Tov de andere gemeenten in Vlaanderen scoren we hier eerder gemiddeld.

Bijna 3 op de 4 inwoners (72%) in Brasschaat heeft een energiezuinige ketel. Brasschaat scoort hiermee iets beter dan 
gemiddeld in Vlaanderen (61%). De installatie van een energiezuinige ketel heeft een enorme impact op de CO2 uitstoot 
en om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen ligt hier dus nog een enorm potentieel.
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Het aantal woningen met zonnepanelen of een zonneboiler zijn eerder zeldzaam. Slechts 1 op de 10 woningen in Bras-
schaat hebben zonnepanelen terwijl dit in Vlaanderen gemiddeld toch eerder 1 op de 5 woningen betreft. Ook hier is er 
nog veel groeipotentieel om te verduurzamen want op basis van de zonnekaart van Brasschaat blijken heel wat daken in 
brasschaat geschikt te zijn voor zonnepanelen.

Het aantal woningen met zonneboilers is zoals in de rest van Vlaanderen (6%) met zijn 4% verwaarloosbaar. Afgaand op 
de zonnekaart van brasschaat is ook hier nog een groot potentieel.



1.10 ontwikkelingssamenwerking

In totaal besteedt Brasschaat 86.025 euro aan ontwikkelingssamenwerking. Dit budget wordt vooral aangewend voor 
de betaling van een 4/5 werkkracht. Tot 2016 werden hiervoor onder meer de subsidies aangewend vanuit het Vlaamse 
impulsbeleid. Deze gelden worden sinds 2016 toegekend via het gemeentefonds. 

• Subsidies voor educatieve activiteiten: 2.375 euro

• Subsidies voor Noord-Zuidprojecten en/of –werkers: 25.175 euro

• Subsidies voor kortlopende engagementen in het Zuiden: 150 euro voor een verblijf van 4 weken tot 3 maanden. 
Het bedrag wordt verdubbeld indien de periode langer is dan 3 maanden. Dit bedrag gaat ook af van de subsidies 
voor Noord-Zuidprojecten

• Noodhulp: 6.250 euro

Momenteel is er een stedenband met Tarija, waarvoor we federale subsidies krijgen (voor 2018 is dit 55.000 euro).  
Vanaf 2020 is er geen federale ondersteuning meer voor Bolivia. Als we deze stedenband willen behouden, zal dit  
zonder federale subsidies moeten gebeuren. Einde 2018 werd een ander subsidiekanaal goedgekeurd in samenwerking 
met VVSG en 3 andere gemeenten die het mogelijk maken om de Stedenband verder te zetten.

vergelijking met andere gemeenten
• Schoten,	zonder	stedenband	en	zonder	specifieke	ambtenaar	voor	LMB	(lokaal	mondiaal	beleid),	 

voorziet in 2018 een budget van 39.000 euro voor LMB.

• Kapellen,	zonder	stedenband	en	zonder	specifieke	ambtenaar	voor	LMB,	 
voorziet in 2018 een budget van 23.900 euro. 

• Essen, mét stedenband (en federaal programma), beschikt over een 4/5de VTE  
en een budget van 121.125 euro.
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2 ondernemen en werken

2.1 bedrijvigheid
In 2016 telde Brasschaat in 2016 3.677 ondernemers. Sinds 2008 nam dit aantal met 30% toe. Van al deze onderne-
mers zijn er 32% zelfstandigen en 68% handelsondernemingen. Beide categorieën kenden sinds 2008 een vergelijkbare 
stijging van rond de 30%. 

Deze	verhouding	ligt	opvallend	anders	in	vergelijking	met	gemiddeld	in	Vlaanderen	en	de	Belfiuscluster.	Waar	het	aantal	
zelfstandigen 45% uitmaakt tegenover 55% handelsondernemingen. Brasschaat kent verhoudingsgewijs meer handel-
sondernemingen.  

Bron: KBO, verwerking Statistiek Vlaanderen

In 2016 werden er bijna 400 nieuwe ondernemingen opgericht in Brasschaat. In verhouding tot het totaal aantal onder-
nemingen in Brasschaat geeft dat een oprichtingsratio van 10,8 in 201610 wat 1% hoger ligt dan gemiddeld in Vlaande-
ren	en	de	Belfiuscluster.	Wat	betekent	dat	er	relatief	veel	nieuwe	ondernemingen	opgericht	ten	opzichte	van	het	aantal	
bestaande ondernemingen.

Het aantal oprichtingen kende sinds 2008 een stijging van 72%, de oprichtingsratio steeg in die periode met 31%. Dit 
sluit aan bij de trend die we waarnemen van een groei in het aantal starters11. Dat vertaalt zich op zijn beurt in een ge-
voelige stijging van het aantal starters of geïnteresseerde starters die de gemeentelijke dienst voor lokale economie en 
toerisme contacteren met vragen.

10 Meest recent beschikbare cijfer 
11 Studie Unizo (persartikel 8/10)



In 2016 telde Brasschaat een 200-tal stopzettingen. In verhouding tot het totaal aantal ondernemingen geeft dat een 
stopzettingsratio	van	5,5,	wat	vergelijkbaar	is	met	het	gemiddelde	in	Vlaanderen	of	de	Belfiusclustergemeenten.	Hoewel	
het aantal stopzettingen sinds 2008 steeg in Brasschaat met 9% zien we sinds 2014 een opvallende daling en nam de 
stopzettingsratio af met 17%.

Netto kwamen er in Brasschaat in 2016 bijna 200 ondernemingen bij. Tegenover het totaal aantal ondernemingen geeft 
dit	een	groeiratio	voor	2016	van	5,3%.	Dit	ligt	1%	hoger	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	en	de	Belfiuscluster.	Ook	hier	stel-
len we sinds 2008 een positieve evolutie vast waarbij er in 2016 4 keer zoveel ondernemingen bijkwamen dan in 2008. 
De groeiratio nam toe in die periode met factor 3.

Er komen meer vragen binnen op de gemeentelijke afdeling lokale economie en toerisme naar geschikte bedrijfsruimte. 
Dit is ook iets dat unizo aankaart.

2.2 detailhandel

2.2.1 tewerkstelling detailhandel
In Brasschaat werkten in 2015 iets minder dan 700 mensen in de detaïlhandel. Dit is aanzienlijk hoger dan andere verge-
lijkbare gemeenten (zelfde VRIND12-categorie). De tendens is echter wel dat dit sinds 2008 afneemt met 6% en dit in te-
genstelling tot de andere VRIND-gemeenten. Een gelijkaardige conclusie kunnen we maken voor de tewerkgestelden in 
de horeca, deze bedraagt 430 en nam sinds 2008 nog sterker af dan het aantal tewerkgestelden in de detailhandel zelf. 
Deze conclusie en verwachting is niet onlogisch gezien de uitdagingen waarmee de detailhandels- alsook horecasector 
te maken heeft. Dit blijkt ook uit de leegstands- en faïllissementscijfers in deze sector.

tewerkstelling* 2015 evolutie 2008-2015
in detailhandel 669 -6,2%
in horeca 430 -10,8%

Bron: RSZ, verwerking dienst LE&T (*de tewerkstellingscijfers van RSZ geven weer hoeveel werkenden er zijn in de 
gemeente, ongeacht de domicilie) 

2.2.2 aanbod detailhandel per 1.000 inwoners
Brasschaat telt 623 winkelpanden, bij deze zijn de leegstaande winkelpanden meegerekend, goed voor een winkelopper-
vlakte van 52.221 m². 

Het aantal winkelpanden is sinds 2008 lichtjes afgenomen maar vooral in oppervlakte toegenomen. Dit wordt bevestigd 
door de tendens in schaalvergroting, het aantal grotere panden neemt toe.

Onze gemeente biedt per 1.000 inwoners 14,8 gevulde winkels en ligt daarmee op het VRIND-gemiddelde. Dit cijfer 
is echter gedaald met 8,6% ten opzichte van 2008. Deze daling lijkt echter wel gestopt. We kunnen een lichte stijging 
waarnemen sinds 2016. 

De winkeloppervlakte per 1.000 inwoners bedraagt iets meer dan 1.000 m² en ligt iets lager dan het VRIND-gemiddelde. 
Dit is te verklaren doordat onze gemeente geen uitgebreide periferie heeft met grote baanwinkels zoals wel het geval is 
in Schoten of Schilde. Deze oppervlakte is wel toegenomen sinds 2008 zoals in de vorige paragraaf ook werd vastge-
steld.  De evolutie in de VRIND-categorie was echter dalend.

aanbod detailhandel per 1.000 inwoners 2017 evolutie 2008-2017
aantal gevulde commerciële panden 14,8 -8,6%
winkelvloeropp. 1.087,3 7,3%

Bron: feitenfiche 
*exclusief leegstand

12 Vlaamse Regionale Indicatoren
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2.2.3 leegstand
De leegstand in onze gemeente uitgedrukt in winkeloppervlakte bedraagt 9.414m² of 18% van de totale beschikbare win-
keloppervlakte. Het gaat om 64 winkelpanden over het ganse grondgebied of 10% van het totaal aantal winkelpanden. 
Dit is meer dan de frictieleegstand13 die tussen de 4 en 7% draait. 

Sinds 2008 is de leegstand in aantal panden met 120% toegenomen en in oppervlakte met 84%. Deze aanzienlijke 
leegstandstoename	is	geen	Brasschaats	fenomeen,	maar	kent	zijn	effect	in	quasi	alle	Vlaamse	steden	en	gemeenten	
(en ook buiten de landsgrenzen). 

De oorzaken hiervan voor Brasschaat zijn in kaart gebracht tijdens de opmaak van een detailhandelsvisie. Het actieplan 
streeft algemeen naar een vermindering van deze leegstand, voornamelijk de structurele leegstand, en vooral ook het te-
gengaan van bijkomende leegstand. Het is echter duidelijk, gezien de diverse uitdagingen in de retailsector, dat de huidi-
ge leegstand niet geheel terug ingevuld zal geraken met winkels. Er dient dus gezocht te worden naar andere invullingen 
maar met nog steeds een meerwaarde voor het winkelgebied. In dit document zijn er al enkele voorstellen aangereikt. 
De studie van BUUR naar kernversterking is de aanleiding en voorzet om hierin verdere stappen te zetten. 

Hoewel de toename nog niet volledig een halt is toegeroepen in winkelvloeroppervlakte, zien we toch een lichte daling 
in het aantal lege panden in 2017 ten opzichte van 2016. Het is echter te voorbarig om hieruit te concluderen dat deze 
tendens zich gaat voortzetten.

leegstand in % 2016* 2017*
winkelvloeropp. 16,7% 18,0%
panden 10,6% 10,3%

Bron: Locatus, verwerking door dienst lokale economie en toerisme  
*momentopname juni

Ten opzichte van een aantal van onze buurgemeenten stellen we vast dat het probleem in Schilde nog groter is dan in 
Brasschaat en dat in de periode 2016 – 2017 Schilde een verdubbeling kende van de leegstand uitgedrukt in winkel-
vloeroppervlakte. Schoten en Kapellen vertonen daarentegen niet alleen minder leegstand ze kenden in die periode ook 
een daling van de leegstand in winkelvloeroppervlakte. 

13 Dit is de leegstand die je nodigt hebt om een zekere dynamiek door nieuwe invullingen in je winkelgebied te kunnen garanderen.



Wanneer we kijken naar het aantal leegstaande winkelpanden dan stellen we vast dat dit met uitzondering van Schoten 
vergelijkbaar is als in Brasschaat. Enkel Schilde kende bovendien een stijging in de periode 2016-2017. Schoten valt 
opnieuw op met het laag % leegstaande winkelpanden. 

Het is ook van belang een onderscheid te maken tussen korte en langdurige leegstand. We spreken van structurele 
leegstand als het pand meer dan 3 jaar leeg staat. De kans tot een nieuwe winkelinvulling wordt dan miniem. Deze 
bedraagt voor Brasschaat 12,5% en ligt hiermee in lijn met Schilde. Schoten en Kapellen hebben dan weer aanzienlijk 
meer structureel leegstaande handelspanden.

Uit deze laatste update van cijfers komen geen indicaties om onze conclusies die we gemaakt hebben in het kader van 
de recente opmaak van de detailhandelsvisie bij te stellen. Deze liggen nog steeds in lijn van de bevindingen van toen.
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2.2.4 winkelen in Brasschaat
Meer dan 9 op de 10 inwoners vindt er voldoende winkels in de buurt zijn voor dagelijkse inkopen. Brasschaat scoort hier 
net als de meeste andere gemeenten in de provincie Antwerpen zeer goed. 

Meer dan 9 op 10 van de Brasschaatse inwoners geven bovendien aan tevreden te zijn over de shopping- en winkel-
voorzieningen in de gemeente. Brasschaat scoort hierop zeer goed in vergelijking tot vele andere gemeenten in Vlaan-
deren.



2.3 ambulante handel

2.3.1 openbare markt
Daar waar vele gemeenten vechten om een lokale markt te kunnen blijven aanbieden aan hun bevolking, geeft dit in 
Brasschaat geen probleem. Met een aanbod van een 60-tal kramen bieden we een divers en verscheiden aanbod waar 
vele burgers hun gading kunnen vinden. Er is elk jaar opnieuw een wachtlijst aan kandidaten die graag een vaste plek 
zouden verkrijgen op onze markt. Over de diversiteit van dit aanbod wordt door onze dienst samen met de marktleider 
gewaakt zodat de kwaliteit niet verschraalt. Dankzij de locatie van de wekelijkse markt in het centrum, biedt dit ook een 
meerwaarde voor horeca en winkeliers. Dit is immers een extra trekpleister die mensen in de winkelstraat brengt.

2.3.2 ambulante handel buiten de openbare markt
Op basis van de groeiende vraag van standplaatsen voor ambulante handel buiten de openbare markt, heeft onze dienst 
hiervoor in 2017 een reglement uitgewerkt en ook verscheidene plaatsen op het openbaar domein aangeduid om hier-
aan tegemoet te komen. De visie is dat de plaats en invulling ervan in functie moet staan van de leefbaarheid van een 
wijk. Het gaat er onder meer om dat wanneer een (woon)wijk binnen een zekere straal geen basisvoorzieningen (meer) 
heeft, deze aangeboden kunnen worden door deze vorm van ambulante handel.

2.3.3 kermis
We bieden in de gemeenten verscheidene kermissen aan doorheen het ganse jaar en dit in de eerste plaats ten voorde-
le van onze burgers en waar kan ook als meerwaarde naar de horeca en handel. Sommigen hiervan zijn minder in trek 
bij de kermiskramers waardoor nagedacht moet worden of we deze kermissen in stand moeten houden, bv. deze van de 
Kaart. Het huidige aanbod gaat nog maar om een paar kramen. Anderen zijn dan weer een succes waaronder deze van 
het centrum.
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2.4 toerisme
Het aantal plaatsen waar je kan logeren (logies14)	in	Brasschaat	dat	effectief	aangemeld	is	bij	Toerisme	Vlaanderen	is	in	
2017 en 2018 constant gebleven op 8. In realiteit zijn er meer logies in Brasschaat. Onze dienst heeft dit jaar inspannin-
gen15 gedaan om dit aantal te verhogen alsook het aantal aanmeldingen (wat verplicht is) te verhogen. We hopen dat dit 
resultaat volgend jaar zichtbaar zal zijn.

Hoewel het aantal logies eerder constant blijft, stellen we wel een toename vast in het aantal aankomsten en overnach-
tingen.

Sinds 2010 zien we dat het aantal aankomsten of verblijven in Brasschaat in stijgende lijn zit met uitzondering van het 
piekjaar in 2012 en de terugval in 2013. Gemiddeld gezien hebben we 23.000 verblijven per jaar (heeft wel enkel be-
trekking op de logies aangemeld bij Toerisme Vlaanderen). In 2016 steeg dit naar 28.000. Het geeft geen beeld van het 
totaal aantal overnachtingen noch van het aantal toeristen.

Wat betreft aantal overnachtingen in Brasschaat nemen we zo goed als dezelfde evolutie waar als bij de aankomst. De 
laatste 5 jaar tekenen we gemiddeld 43.400 overnachtingen per jaar op, met een piek in 2016 van 54.400. Om te weten 
of 2017 deze trend volgt, is het nog wachten op de cijfers.

14 In verschillende vormen gaande van B&B tot hotel tot… 
15 Door onder meer met de dienst Ruimte& Wonen een visie uit te werken voor logies in “bijgebouwen”. Door infosessie te organiseren voor (toekomstige) logie-
suitbaters, netwerkmomenten te organiseren, etc.



Een verblijfstoerist in Brasschaat verblijft gemiddeld twee nachten in onze gemeente. Dit is al jarenlang een constante. 
We hebben helaas nog geen gegevens beschikbaar waarbij we een onderscheid kunnen maken tussen de zakentoe-
rist en de vrijetijdstoerist. Een belangrijk onderscheid gezien we weten uit feedback van de bedrijven en hotels in onze 
gemeente, dat het zakentoerisme (= verblijf omwille van zakelijke redenen zoals meetings, incentives, congressen, 
evenementen) vooral bepalend is in het gemiddeld aantal overnachtingen per verblijf. 

Hoewel de bezettingsgraad een goede indicator is om het functioneren van het toerisme te meten, geven weinigen deze 
vrij. Informeel vernamen we recent dat de bezettingsgraad meer dan 70% bedroeg in de hotels in Brasschaat, wat hoog 
en goed is. 

Het aantal bezoekers van het toeristisch onthaal in onze gemeente loopt aanzienlijk terug. De bereikte piekaantallen 
van 14.000 in 2009, hebben we sindsdien niet meer gehaald. In 2014 bereikten we nog 5.000 bezoekers, wat sindsdien 
verder afnam. De oorzaken hiervoor zijn divers. Enerzijds oriënteert de toerist zich meer online, anderzijds geloven we 
ook in een versterking van de onthaalwerking. Dit verbetertraject hebben we dit jaar in gang gezet. Ook heeft de vzw 
toerisme gekozen om de openingsuren opnieuw gevoelig uit te breiden vanaf de opening van het nieuwe kantoor.

Als laatste lijkt het medisch toerisme ook vermeldenswaardig. Hoewel hierover weinig of geen cijfers bestaan, is het 
groeiend in Vlaanderen. Vlaanderen staat immers bekend als een regio met sterke specialisaties op het vlak van 
geneeskunde en trekt tot ver buiten de landsgrenzen buitenlanders aan, voornamelijk vanuit de rijkere regio’s in het 
Oosten. Brasschaat heeft een sterk aanbod met het bovenlokaal algemeen ziekenhuis Klina en de verschillende gespe-
cialiseerde privépraktijken (zoals oogheelhunde, plastische chirurgie, kaakheelkunde, etc.).. Dit zou aanleiding kunnen 
geven om de potenties ervan te bestuderen en te benutten.
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2.5 tewerkstelling en economische groei 

2.5.1 jobratio
Brasschaat had in 2017 een jobratio (= aantal jobs tov de bevolking op beroepsactieve leeftijd) van 69%. Dat ligt hoger 
dan	gemiddeld	in	de	Belfiuscluster	(52%)maar	lager	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	75,9%.	

Brasschaat valt vooral op met de meer uitgesproken stijging van de jobratio in de periode 2006-2011. Sinds 2011 blijft de 
jobratio eerder stabiel. Brasschaat kende sinds 2006 een stijging van de jobratio met 14%.Dit is voor een stuk te danken 
aan de bovenlokale functies die Brasschaat vervult bv op vlak van gezondheidszorg met het ziekenhuis Klina.

2.5.2 bruto toegevoegde waarde  
De bruto toegevoegde waarde17 per inwoner bedroeg in 2015 iets meer dan 31.500 € en lag hiermee iets lager dan 
gemiddeld	in	Vlaanderen	(33.300€)	maar	opvallend	hoger	dan	gemiddeld	in	de	Belfiuscluster	(22.300€).	Ook	hier	doet	
Brasschaat het goed.

Net als elders kent deze waarde ook in Brasschaat sinds 2005 een stijging. Deze stijging bedroeg voor Brasschaat tus-
sen 2005 en 2015 30%.

17 De bruto toegevoegde waarde is het bedrag dat de productiefactoren aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten toevoegen. Het is gelijk aan het 
verschil tussen de waarde van de geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten. Het gaat 
om “bruto” toegevoegde waarde, wat wil zeggen dat het verbruik van vaste activa (= afschrijvingen) inbegrepen is.



2.5.3 werkzaamheidsgraad
De werkzaamheidsgraad bedroeg in 2016 voor Brasschaat 71%. Dit is opvallend lager dan gemiddeld in Vlaanderen 
(73%)	en	in	de	Belfiuscluster	(76%).	In	de	periode	2005	–	2009	kende	deze	net	als	elders	een	opvallende	stijging.	Na-
dien bleef die eerder stabiel in de tijd. De werkzaamheidsgraad voor Brasschaat steeg in 2016 met 7% tov 2003. Dit is 
net als elders vooral te wijten aan een stijging van de werkzaamheidsgraad bij de vrouwen. Bij de mannen daalde die in 
die periode zelfs lichtjes.

Net	als	in	de	rest	van	Vlaanderen	(Vl	0,79;	Belfius	0,75;	Rand	0,75)	ligt	de	doorstromingsratio	(dwz	de	verhouding	van	
de potentiële in- en uitstroom op de arbeidsmark) lager dan 1 wat betekent dat de bevolkingsstructuur de vervanging van 
uittreders niet volledig zal kunnen opvangen door jonge intreders. In brasschaat (0,73) ligt deze ratio iets lager dan in de 
rest van Vlaanderen.

2.5.4 werkloosheidsgraad
De werkloosheidsgraad bedroeg in Brasschaat in 2015 7% wat lager ligt dan gemiddeld in Vlaanderen (7,8%). Deze 
graad kent een grillig patroon en kent sinds 2011 opnieuw een stijging.
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3 ontspannen en vrije tijd
Het aanbod vrijetijdsactiviteiten in Brasschaat valt vooral op met het groot aanbod aan lezingen, congressen, cusussen 
(=socio-cultureel	werk).	Brasschaat	scoort	hier	hoger	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	en	de	Belfiuscluster.	

Het	aanbod	aan	podiumkunsten	en	cultureel	erfgoed	ligt	beduidend	lager	in	Brasschaat	dan	in	Vlaanderen.	In	de	Belfius-
cluster is het aanbod aan podiumkunsten wel vergelijkbaar met dat in Brasschaat.

Het aanbod aan sportevenementen ligt met net geen 3 per 1000 inwoners opvallend laag. Brasschaat is hierin echter 
niet	anders	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	en	de	Belfiuscluster	(3,4).	Iets	meer	dan	de	helft	van	de	inwoners	(53%)	woon-
de het afgelopen jaar een sportevenement in de gemeente bij. Dat aantal ligt iets lager voor sportevenementen buiten de 
gemeente (47%).

Het overige aanbod bestaande uit evenementen als fuiven, braderijen, kermissen, eten en drinkfestijns, … neemt ook 
behoorlijk aandeel in in het aanbod. Hoewel Brasschaat hierin iets hoger scoort dan gemiddeld in Vlaanderen en de 
Belfiuscluster	is	dat	toch	vergelijkbaar	dan	elders.	

We zien bovendien dat met uitzondering van de cultureel erfgoedactiviteiten alle categorieën een aanzienlijke stijging 
kende in 2016 tov 2015.



3.1 cultuur

3.1.1 aantal evenementen en tickets
Het aantal evenementen nam jaar na jaar toe in de periode 2012-2017. In 2017 waren er 50% meer evenementen dan in 
2012. 

Het aantal verkochte tickets vertoonde een zelfde jaarlijkse stijgende trend en steeg zelfs met 61% in 2017 tov 2012. 
Wellicht hangt dit samen met een lichte stijging van het gemiddeld aantal verkochte tickets per evenement met 6% in 
2017 tov 2012.

Het aantal leerlingen die een schoolvoorstelling bezochten kende tussen 2012 en 2016 eveneens een jaarlijkse stijging 
met een opvallende daling in 2017 van 7%. Het aantal leerlingen in 2017 nam met 37% toe tov 2012. 

Het aantal vriendenpassen kende eveneens een jaarlijkse stijging in de periode 2012-2016 maar daalde opvallend in 
2017 met 10% tov 2016. De stijging in 2017 tov 2012 bedroeg 24%

De inkomsten uit de ticketverkoop volgt logischerwijs dezelfde trend als het aantal verkochte tickets. In 2017 lag deze 
inkomst 62% hoger dan in 2012. De inkomsten uit de zaalverhuur vertonen een grilliger patroon en was in 2017 te verge-
lijken met 2012.
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Het aantal reservaties blijft toenemen. In 2017 waren deze 17% gestegen tov 2013. We stellen bovendien vast dat het 
aantal tickets die per reservatie worden besteld toeneemt van 3 naar 4. 

Het aantal online reservaties neemt sinds 2014 toe. In 2017 gebeurde 20% van de reservaties online wat een verdubbe-
ling is tov 2014. In 2018 is dit verder toegenomen tot meer dan 30% van de reservaties. 



3.1.2 tevredenheid
Iets meer dan de helft van de inwoners van Brasschaat (52%) geven aan dat ze minstens 1x in 2017 een voorstelling 
bijwoonden in Brasschaat. Dit is vergelijkbaar met gemiddeld in Vlaanderen. Net als elders geven meer Brasschatenaars 
(65%) aan dat ze minstens 1 voorstelling bijwoonden in een andere gemeente bijwoonden. 

Het bijwonen van plein-, parkevenement of zomerfestival is nog populairder. 70% van de inwoners geeft aan in 2017 zo’n 
evenement te hebben bijgewoond. Dit ligt hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (56%). Bovendien zien we in tegenstelling 
bij het bijwonen van een culturele voorstelling ze hiervoor minder vaak naar een andere gemeente gaan (60%). Elders in 
Vlaanderen ligt dit gemiddeld nog lager (54%).

De inwoners uit Brasschaat zijn wel uitermate tevreden over de culturele voorzieningen in hun gemeente. Meer dan 4 op 
de 5 geeft aan tevreden te zijn. Dit aantal ligt hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (72%). Brasschaat scoort hierop beter 
dan vele andere gemeenten in Vlaanderen en situeert zich in de beste categorie.
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3.2 bibliotheek

3.2.1 aantal leners
Iets meer dan de helft van de inwoners (52%) bezoekt de bibliotheek. Hiermee scoren we iets beter dan gemiddeld in 
Vlaanderen (48%) en dan veel andere gemeenten. 

Het aantal leners ging er echter met 25% op achteruit tussen 2008 en 2015. Waar er in 2008 nog 29% van de inwoners 
zich inschreef als lid, zijn dat er in 2015 nog slechts 21% of iets minder da 8000.

We	zien	dezelfde	evolutie	elders	in	Vlaanderen	en	in	de	Belfiuscluster	maar	minder	drastisch.	Gemiddeld	in	Vlaanderen	
en	de	Belfiuscluster	werd	er	een	achteruitgang	van	10%	opgetekend	in	het	aantal	leners.	Waar	Brasschaat	in	2008	kon	
rekenen op 4% meer leners dan elders in Vlaanderen zijn we deze voorsprong zo goed als kwijtgeraakt en bedraagt 
deze	nu	nog	slechts	1%.	Binnen	de	Belfiuscluster	is	deze	voorsprong	volledig	verdwenen.	



Wat de leners jonger dan 15 jaar betreft bereikte de bibliotheek in Brasschaat in 2015 nog steeds bijna 40 % van deze 
doelgroep. Toch stellen we ook voor deze doelgroep een dalende trend vast in de periode tussen 2006 en 2017. In 2006 
bereikte de Brasschaatse bib nog 66% van de jongeren onder de 15 jaar en scoorde hiermee beter dan Vlaanderen 
(50%)	en	Belfiuscluster	(59%).	Maar	op	tien	jaar	liep	dit	percentage	met	28%	terug,	waardoor	we	nu	slechter	scoren	dan	
in	de	rest	van	Vlaanderen	(41%)	en	de	Belfiuscluster	(45%).

Deze terugval is opvallender gezien de grote aantrekkingskracht die Brasschaat heeft op leerlingen van buiten de ge-
meente. Brasschaat kan dat echter niet verzilveren in een groter aantal jeugdige leners.

Binnen de gemeenten met een inwonersaantal dat vergelijkbaar is met Brasschaat vormen Geel en Ieper een uitzonde-
ring op deze dalende trend. Geel loopt hiermee slechts zijn achterstand een klein beetje in. Ieper daarentegen valt vooral 
op omdat ze de omgekeerde beweging maken dan in Brasschaat en een stijging kennen van 16% in de periode 2006-
2015. 
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Ook het aantal bezoekers aan de bib daalde in de periode 2006-2015 in Brasschaat met 19%. Wellicht is de daling iets 
beperkter omdat in 2015 niet alle bezoekers konden geteld worden door werken. Volgens deze onvolledige telling kreeg 
de bib in 2015 120.000 bezoekers over de vloer. In 2017 waren dat er opnieuw meer dan 128.000.

Ieper kan rekenen op 3 vte meer dan Brasschaat en zag het aantal vte toenemen in de periode 2006-2015 terwijl Bras-
schaat een vermindering kende. In de meeste bibliotheken zien we een daling van het aantal vte’s. De terechte vraag 
rijst of er een verband bestaat tussen het aantal vte en het aantal leners en of er een oorzakelijk verband kan worden 
vastgesteld. 



Een verklaring die zeker opgaat om de achteruitgang in aantal leners te duiden is het feit dat het aantal materialen uit te 
lenen door eenzelfde lener is sinds 2015 verhoogd van 7 naar 20. Vaak kiezen gezinnen daarom voor slechts 1 betalend 
lidmaatschap te meer omdat de prijs per lidmaatschap sinds 2013, met het aanbieden van e-boeken, 8€ bedraagt, wat 
hoger is dan in andere gemeenten.

Stabroek Schoten Schilde Kapellen Brecht Brasschaat

lidgeld voor 12 
maanden gratis 5€ voor 

18+
vanaf 18j: 
2,5€

gratis voor 
inwoners. 
niet-inw 
vanaf 18j: 
5€

tem 17j 
gratis;  
18-65j 5€; 
65+ 2,5€

tem 17j 
gratis; 
vanaf 18j 
8€

Ondanks de terugloop in het aantal leners handhaaft brasschaat net als de meeste andere bibliotheken het aantal uitle-
ningen en verlengingen. In Brasschaat situeert zich die sinds 2006 rond de 325.000. 

Opnieuw valt Ieper op die het aantal uitleningen in de periode 2006-2017 met 75% zag toenemen. Ook Geel kent een 
behoorlijke stijging van 30%. 

Het budget voor de bib in Brasschaat steeg in de periode 2006-2015 met 4%. In totaal besteedde Brasschaat in 2015 
1.140.000 € aan de bib. Ieper dat in 2015 10% meer uitgaf aan de bib-werking heeft zijn budget in de periode 2006-2015 
met 37% doen stijgen. Ook Waregem vertoont een gelijkaardige situatie waarbij het budget 21% hoger ligt dan dat van 
Brasschaat en met 19% steeg in de periode 2006-2015. Beide gemeenten kunnen opvallend meer uitleningen/verlengin-
gen en leners optekenen dan Brasschaat. Ieper kon bovendien rekenen op 40% meer bezoekers.
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Het aantal openingsuren van de bib in Brasschaat nam in de periode 2006-2015 af met 14%. In 2015 was de bib nog 
55u op de week open. Door sluiting van 2 wijkbibliotheken is dat intussen verder afgenomen en bedraagt dit in 2018 nog 
slechts 39u. Een daling van bijna 40% tov van 2006. Opnieuw zien we een tegenovergesteld beeld in de bibliotheken die 
het goed doen. Deze kenden een toename van het aantal openingsuren van 60% in Ieper en 23% in Waregem. Zij zijn 
beiden ook meer uren open dan de bib in Brasschaat. 

3.2.2 bibliotheekcollectie
De bib van Brasschaat had in 2015 0,93 stuks audio visueel mediamateriaal per inwoner in haar collectie. Dat ligt een 
stuk	hoger	dan	gemiddeld	in	Vlaanderen	(0,6)	en	de	Belfiusclustergemeenten	(0,56).	

In de periode 2005 – 2016 is de collectie audiovisueel materiaal in Brasschaat gestaag uitgebreid en kende in 2016 een 
stijging van 30% tov 2005. Ook de bibliotheken die het goed doen qua uitleningen en leners hebben de afgelopen jaren 
fors ingezet op een uitbreiding van hun audiovisuele collectie. Ieper kende in de periode 2005 – 2016 een verdubbeling 
van deze collectie en Waregem een stijging met 50%.



Ook het aantal stuks gedrukte media per inwoner ligt in Brasschaat met 5,2 stuks/inw opvallend hoger dan gemiddeld in 
Vlaanderen	(3,2	stuks/inw)	en	de	Belfiusclustergemeenten	(3,3	stuks/inw).	

Uit een vergelijking met de gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners stellen we dan ook vast dat Brasschaat al 
sinds 2006 de grootste collectie aan gedrukt materiaal aanbiedt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Brasschaat 
een grote magazijncollectie heeft en boeken langer bijhoudt dan in andere gemeenten. Vele andere bibliotheken kiezen 
ervoor om geen magazijn te hebben. Het aankoopbudget is niet groter dan elders.

De gedrukte collectie nam na een periode van uitbreiding en stabiliteit sinds 2011 af maar niet echt spectaculair. In 2015 
was er een daling van 5% tov 2006. Op enkele uitzonderingen na, blijft in de meeste bibliotheken de collectie aan ge-
drukt materiaal eerder stabiel of neemt af. Ieper kende wel een opvallende uitbreiding van 14% in 2015 tov 2006.

Desondanks deze uitgebreide collectie aan gedrukt materiaal en opmerkelijke uitbreiding van de collectie aan audio-vi-
sueel materiaal kon de bibliotheek dit niet echt verzilveren in meer uitleningen, leners en bezoekers. Anderzijds weet de 
bibliotheek het aantal uitleningen wel te handhaven ondanks de sluiting van de wijkbibliotheken en een vermindering van 
het aantal openingsuren. 

De collectie is echter slechts een middel waarmee de bib haar doelstellingen probeert te bereiken. Bevorderen van ge-
letterdheid, e-inclusie en mediawijsheid zijn centrale opdrachten van de Bib. Daartoe organiseert ze activiteiten, vaak in 
samenwerking met scholen: lezingen, workshops, jeugdboekenfeest, jeugdboekenspel, poëzieweek en poëziewedstrijd, 
digitale week, voorleesweek, tentoonstellingen. De bibliotheek is dus veel meer dan het uitlenen van boeken of audio-vi-
sueel materiaal en vormt voor vele inwoners ook een plek in de gemeente om te vertoeven of anderen te ontmoeten. 
Dagelijks ontvangt de bibliotheek gemiddeld 425 bezoekers.
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3.3 sport

3.3.1 frequentie van sporten
Iets meer dan 6 op de 10 inwoners geeft aan minstens wekelijks te sporten. Dat is hoger dan gemiddeld in Vlaanderen 
(51%). Het aantal inwoners dat aangeeft nooit of slechts uitzonderlijk te sporten ligt met 16% ook lager dan gemiddeld in 
Vlaanderen (25%). Brasschaat scoort hiermee tov andere gemeenten bij de besten.

3.3.2 aanbod aan sportinfrastructuur en -clubs
In 2017 telde Brasschaat 5 sportaccommodaties per 1000 inwoners. Dat ligt opvallend hoger dan gemiddeld in Vlaande-
ren	en	de	Belfiusclustergemeenten	met	slechts	3.	

Bijna de helft van de inwoners (47%) geeft aan het afgelopen jaar minstens 1 keer gebruik te maken van het zwembad in 
de eigen gemeente. Dit ligt hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (23%). 

Voor de andere sportvoorzieningen ligt dit aantal iets lager (43%). Opnieuw ligt dit hoger dan gemiddeld in Vlaanderen 
(38%).

Brasschaat scoort hier tov andere gemeenten in Vlaanderen redelijk goed. 



Meer dan de helft van de inwoners in Brasschaat (52%) geeft aan minstens 1 keer te gaan sporten in een andere ge-
meente. Brasschaat scoort hiermee relatief laag tov andere gemeenten.

Hoewel iets hoger dan elders is het aantal sportclubs in 2017 in Brasschaat vergelijkbaar met het gemiddelde in Vlaan-
deren.	In	2017	telde	Brasschaat	4,5	sportclubs	per	1000	inwoners,	terwijl	dit	gemiddeld	in	Vlaanderen	4,3	en	de	Belfius-
clustergemeenten 4,2 bedraagt. 

3.3.3 het aantal sporters
De sportdienst van Brasschaat organiseert een 20-tal sportactiviteiten per jaar gericht op verschillende doelgroepen 
gaande van kleuters tot scholen en senioren. In het aanbod zitten naast veel eenmalige activiteiten zoals de teambuil-
dingsdag voor de gemeente, het scholenzwemfeest ook heel wat cursussen en sensibilserende acties.

De cursussen sport overdag en seniorensport trekken de meeste deelnemers aan en kent sinds 2015 een opvallende 
stijging. In 2017 namen er 2700 mensen aan deel. Ook de Vlaamse veldloop voor scholen trekt wel wat deelnemers die 
over de jaren heen redelijk stabiel blijft. In 2017 bedroeg het aantal deelnemers net geen 1000. 

De sportkampen voor jongeren kunnen jaarlijks rekenen op 400 tot 500 deelnemers. Sinds 2015 neemt dit aantal wel 
opvallend af. In 2017 namen er iets meer dan 400 jongeren deel.

Ook	de	jaarlijkse	fietsweek	die	meestal	kan	rekenen	op	minstens	400	deelnemers	kende	in	2017	een	opvallende	terug-
val en trok net geen 350 deelnemers aan.

Hoewel de kleuterdagen in 2013 nog 360 deelnemers telden, kunnen ze nu gemiddeld rekenen op 240 deelnemers. Het 
kleuterkamp, georganiseerd door de jeugddienst 
en waar de sportdienst het sportgedeelte voor 
zijn rekening neemt, trekt ongeveer een 80-tal 
kleuters aan en kent de laatste jaren een toena-
me van het aantal deelnemers.

De overige activiteiten kunnen gemiddeld re-
kenen op een 100-tal deelnemers dat ondanks 
schommelingen redelijk stabiel blijft in aan-
tallen. Uitzondering hierop vormt het regionaal 
petanquetoornooi voor Senioren dat in 2017 een 
verdubbeling kende van het aantal deelnemers 
naar bijna 200.
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3.4 jongeren 

3.4.1 speelplekken
Bijna 9 op de 10 inwoners in Brasschaat is van mening dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 
jaar. Dit ligt een pak hoger dan gemiddeld in Vlaanderen waar slechts 6 op de 10 mensen dat vinden. Slechts 5 % in 
Brasschaat is het hiermee oneens terwijl dat gemiddeld in Vlaanderen 21% bedraagt.

Meer dan de helft van de inwoners geeft aan minstens 1 keer een speeltuin of speelplein bezocht te hebben. Een op de 
5 doet dat zelfs meer dan maandelijks. Het bezoek aan een speeltuin in een andere gemeente ligt met 38% lager. Ten 
opzichte van andere gemeenten scoort Brasschaat hier heel goed op, zeker ten aanzien van onze direct omringende 
gemeenten.

Toch doet er zich een algemene tendens voor dat kinderen minder buiten spelen. Met de hernieuwing van de buurtspeel-
plekjes	tracht	Brasschaat	dit	buitenspelen	te	stimuleren	en	stellen	we	vast	er	effectief	meer	gebruik	gemaakt	wordt	van	
deze speelplekken.

Ook via speelstraten tracht Brasschaat het buitenspelen te stimuleren. Gemiddeld worden er 26 speelstraten per jaar 
georganiseerd. Na een dipje in 2013 zien we dat dit aantal de laatste 4 jaar stabiel bleef.

Het valt op dat heel wat minder inwoners vinden dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd. Slechts 6 op de 
10 inwoners is het daarmee eens en 1 op de 10 geeft aan dat ze ’t hiermee oneens zijn. Een behoorlijk deel heeft hier-
over geen mening. Toch scoort Brasschaat hier beter dan gemiddeld in Vlaanderen waar slechts de helft van de inwo-
ners het ermee eens is dat er voldoende plekken zijn voor de jeugd en 26% aangeeft dat ze ’t helemaal niet voldoende 
vinden.



Uit een bevraging bij Brasschaatse jongeren leren we dat ze vooral behoefte hebben aan meer voorzieningen op maat 
binnen Brasschaat zoals jongerencafés, uitgaansgelegenheden, winkels, enzovoort. Vooral de nood aan feest- en fui-
fruimte valt op. 

Op vlak van uitgaan geven ze aan 
het aanbod in Brasschaat voldoende 
te kennen maar er toch niet naartoe 
gaan en liever de stad in trekken of een 
festival bezoeken. Vooral het feit dat 
veel anderen er ook naartoe gaan trekt 
jongeren aan alsook de afwisseling. 
De gemeentelijke evenementen scoren 
eerder laag. 

Opvallend is wel dat weinig jongeren 
het jeugdhuis in Brasschaat kennen 
en dus ook niet bezoeken. Als ze het 
al bezoeken speelt vooral nabijheid en 
prijs een doorslaggevende rol. 

Hoewel de scores hierop in de meeste 
gemeenten eerder laag liggen scoort 
Brasschaat in vergelijking tot veel 
andere gemeenten nog redelijk hoog. 
Er zijn toch ook een aanzienlijk aantal 
gemeenten die beter scoren.
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3.4.2 tevredenheid jongerenvoorzieningen
Brasschaat telde in 2017 22 jeugdverenigingen waaronder jeugdbewegingen, jeugdhuizen , speelpleinwerkingen, jeugd-
muziekateliers en politieke jongerenverenigingen. Dit aantal is sinds 2012 eerder stabiel gebleven. 

Ongeveer de helft van deze verenigingen ontvangt jaarlijks een gemeentelijke toelage.

Gemiddeld vragen 4 jeugdverenigingen een toelage aan voor infrastructuurwerken. Hoewel het aantal aanvragen tussen 
2012 en 2017 redelijk stabiel bleef, zijn de gevraagde bedragen per dossier verdubbeld in 2017 naar gemiddeld 11.000€/
dossier en dit omdat er alsmaar grotere infrastructuurwerken zich opdringen. 

Gemiddeld doen 5 verenigingen per jaar een beroep op de gemeente voor een keuring van de brandblusapparaten. 

De jeugdverenigingen kunnen beroep doen op de gemeente voor hun kampvervoer. Jaarlijks gaat het gemiddeld over 25 
ritten, een aantal dat over de jaren redelijk stabiel blijft.

In 2017 telden de jeugdverenigingen in Brasschaat net geen 1200 deelnemers en 250 begeleiders. Vooral sinds 2016 
zien we een daling van zowel het aantal deelnemers als het aantal begeleiders. In 2017 lag het aantal deelnemers 6% 
lager dan in 2014 en het aantal begeleiders zakte met 23%. Waar er vroeger 1 begeleider was voor 4 kinderen is dat er 
in 2017 1 voor 5 geworden. 

In 2017 kwamen meer dan 8 op de 10 deelnemers uit Brasschaat (84%). Bij de begeleiders ligt dit aandeel lager (68%). 

Jaarlijks organiseert de jeugddienst gemiddeld 43 activiteiten voor de jongeren uit Brasschaat. Het gaat om kampen, 
grabbelpas- en swapactiviteiten. Het aantal activiteiten nam in de periode 2012-2017 sterk af. In 2017 ging het nog om 
34 activiteiten een daling van 50% tov 2012. We zien vooral een opvallende daling van het aantal grabbelpasactiviteiten. 
Ook het aantal kampen bouwde de gemeente af omwille het groter aanbod vanuit andere organisaties.



Met deze gemeentelijke activiteiten bereiken we gemiddeld jaarlijks 700 deelnemers. Ook hier zien we een blijvende 
daling van het aantal deelnemers. In 2017 konden we op iets minder dan 500 deelnemers rekenen een daling van 60% 
tov 2012. Zowel grabbel als swap lijken steeds minder populair te zijn. Het aantal deelnemers van de kampen blijft sinds 
2016 eerder stabiel.

Om deze activiteiten mogelijk te maken zet de jeugddienst jaarlijks gemiddeld 30 monitoren in. We zien sinds 2014 een 
toename van het aantal monitoren. In 2017 kon de jeugddienst beroep doen op 34 monitoren een stijging van 30% tov 
2014. 

Naast het zomeraanbod van kampen organiseert de jeugddienst gemiddeld jaarlijks 9 evenementen. Dit aantal kende 
na een piek in 2015 nog steeds een jaarlijkse toename. In 2018 ging het om 14 evenementen, meer dan het drievoudige 
van 2012. 
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Bijna 3 op de 4 inwoners is tevreden over de jongerenvoorzieningen in Brasschaat. 10% is echt ontevreden, de overige 
20% eerder neutraal.

Brasschaat scoort hier bij de besten op. 

Uit een bevraging in de zomer van 2018 over het zomeraanbod vanuit de gemeenten stellen we vast dat:

• de losse activiteiten die 75% uitmaken van het aanbod slechts een bezetting kennen van 50%. De kampen daar-
entegen zitten met uitzondering van het journalistenkamp steeds vol.

•  het thema en de kostprijs het sterkst doorwegen bij het kiezen voor een activiteit, gevolgd door periode en locatie.

•  ouders het meest tevreden zijn over de locatie waarbij vooral de parkeergelegenheid en de nabijheid gevolgd 
door het groen vooral gewaardeerd werden.  
6 op de 10 ouders gaf aan dat het aanbod voldeed aan de verwachtingen. 

•  Het aanbod vooral gekend is via megazientje en mond op mond reclame. Slechts de helft gaf aan dat de informa-
tie tijdig bezorgd werd en duidelijk was.

•  8 op de 10 ouders de intentie hebben om volgend jaar terug gebruik te maken van het aanbod.

3.4.3 Waar houden onze jongeren zich graag mee bezig?
Uit een bevraging bij de Brasschaatse jongeren in 2017 kwamen we te weten dat jongeren tussen 10 en 15 jaar het 
meeste van hun vrije tijd besteden aan sociale media, pc en sport. Verder houden ze van shoppen, spelen en naar de 
bioscoop gaan. 

De jongeren tussen 16 tot 25 jaar maken vooral tijd vrij om uit te gaan en bezig te zijn op, sociale media. Verder maken 
ze meer tijd vrij om te sporten dan de groep onder de 15 jaar. 4 Organisatie



4 organisatie

4.1 personeel

4.1.1 algemene beschrijving
Gemeente en OCMW Brasschaat tellen samen 462 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen 349,65 VTE’s. In de be-
schrijvende cijfers hieronder, zijn we soms verplicht om de opdeling te maken tussen gemeente en OCMW, dit omdat de 
benchmark gegevens ter beschikking gesteld door diverse overkoepelende organen dit doen. 

Brasschaat kende op 29/6/2018 399 koppen onderwijzend personeel, wat 262,17 VTE’s vertegenwoordigd. Zij worden in 
de verdere analyses niet meegenomen, omdat de benchmark gegevens deze ook buiten beschouwing laten.

De cijfers ter beschikking in de bestuurskrachtmonitor 2017 van Agentschap Binnenlands Bestuur gaan tot 2015. We 
maken	waar	mogelijk	zelf	een	extrapolatie	en	vullen	aan	met	andere	gegevensbronnen	waar	mogelijk	(Belfius	studie).

4.1.2 personeelscapaciteit
De personeelscapaciteit is één van de indicaties van bestuurskracht. Door de absolute personeelscapaciteit relatief te 
stellen aan het inwonersaantal kunnen gemeenten onderling vergeleken worden. 

De laatste vergelijkingscijfers die we ter beschikking hebben stelt het aantal medewerkers per inwoner op 6.1 (2016). 
Hiermee scoren we aanzienlijk lager dan het provinciaal gemiddelde van 6.5 en het gewestelijk gemiddelde van 6.8. Dit 
in een jaar waarin qua personeel reeds de belangrijkste inkanteling van het OCMW naar de gemeente achter de rug was 
(alle ondersteunende diensten waren op dat moment al overgedragen van OCMW naar gemeente). Deze relatief lage 
personeelscapaciteit, gecombineerd met een weinig uitbesteding van diensten naar derden, speelt de slagkracht van de 
organisatie parten. 

4.1.3 personeel volgens statuut
In Brasschaat is de verhouding statutaire personeelsleden ten aanzien van contractuele personeelsleden ongeveer 
50/50 (cijfers 2015). Dit is in onze randgemeenten vergelijkbaar, maar provinciaal en gewestelijk vinden we in de gemid-
delden hogere verhoudingen contractuelen terug (resp. 60% en 61%). Gezien de beslissing om geen statutaire functies 
meer open te verklaren in Brasschaat, hebben we momenteel een vergelijkbare verhouding. Op 1/7/2018 bedroeg het 
percentage contractuele medewerkers 63% voor de gemeente. Voor het OCMW is deze verhouding na verzelfstandiging 
van het Zorgbedrijf Brasschaat zelfs 77%.
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4.1.4 personeelsverdeling volgens functieniveau
In	de	eerste	grafiek	wordt	het	procentueel	aantal	VTE’s	per	niveau	per	entiteit	weergegeven.

Wat opvalt is dat de gemeente en OCMW belangrijke verschillen vertonen. Zo zijn alle maatschappelijk werkers van 
het OCMW B-niveaus (deskundigen), wat een belangrijk verschil geeft. Tegelijk vinden we er ook in verhouding meer 
E-niveaus bij de poetsdienst aan huis. Echter, wanneer we deze beiden afzetten tegen het provinciaal gemiddelde 
(provincie Antwerpen), stellen we een sterk achterblijven qua niveau vast voor beide entiteiten.

We geven nog wat meer detail over de inschaling van onze functieniveaus in de organisatie en zetten deze af ten 
aanzien	van	de	gemiddelden	van	vergelijkbare	Vlaamse	gemeenten	(bron:	Vlaamse	Profielschets	2017	van	Agentschap	
Binnenlands Bestuur).

Voor de gemeente stellen we vast dat het functieniveau in Brasschaat gemiddeld lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde 
in middelgrote gemeenten. Er zijn in verhouding minder deskundigen niveau’s in de administratie (A en B in vergelijking 
met C) en minder vakmensen dan werkmensen (D versus E). We voelen deze lagere inschaling in de praktijk. Hoewel 
de functie-inhoud door doorgedreven digitalisering en maatschappelijke evoluties complexer wordt, volgen 
onze functie-inschalingen niet. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst van onze organisatie.



Binnen het OCMW zien we enerzijds minder vakmensen dan werkmensen (D versus E), alsook iets minder uitvoerende 
administratieve medewerkers. Gezien de inkanteling van OCMW en Gemeente op dit moment al een feit was is dit te 
verklaren gezien de administratieve ondersteunende diensten al voor een belangrijk gedeelte werden overgedragen naar 
de gemeente.

financiering personeel
Voor deze indicator bekijken we de totale personeelskosten, exclusief onderwijs in verhouding tot de totale exploita-
tie-uitgaven in jaar t. Dit geeft aan hoe zwaar de personeelskosten doorwegen in het totaal van de uitgaven. Brasschaat 
scoort hier aanzienlijk lager dan de randgemeenten en het Vlaams Gewest (28% in 2015, ten opzichte van respectie-
velijk	32%	en	35%).	We	geven	dit	graag	grafisch	weer.	

Hoewel	deze	lage	coëfficient	kan	worden	gezien	als	een	succesvolle	indicator	van	zuinig	personeel	budgetteren,	geven	
diverse hogere overheden aan dat dit de bestuurskracht in gedrang kan brengen.

4.2 dienstverlening en informatie

4.2.1 vertrouwen in overheidsdiensten
Net zoals elders in Vlaanderen hebben de inwoners van Brasschaat meer vertrouwen in de politie dan in de overheid. 
54% van de inwoners in Brasschaat geeft aan veel vertrouwen te hebben in de politie. Dit ligt hoger dan gemiddeld in 
Vlaanderen (47%). Slechts 1 op de 10 inwoners geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de politie. In Vlaanderen be-
draagt dit gemiddeld 15%. Brasschaat situeert zich in de groep van gemeenten die hierop goed scoren.
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Ook in Brasschaat hebben inwoners meer vertrouwen in het eigen gemeentebestuur dan in de Vlaamse, federale of 
Europese overheid. Bijna 4 op de 10 inwoners geeft aan veel vertrouwen te hebben in het eigen gemeentebestuur. Dit 
ligt iets hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (35%). In Brasschaat geeft slechts 1 op de 10 inwoners expliciet aan weinig 
vertrouwen te hebben in de lokale overheid, dit bedraagt gemiddeld in Vlaanderen het dubbele (20%). Een groot aandeel 
geeft aan eerder neutraal te staan tegenover de lokale overheid. 

Het aandeel dat veel vertrouwen heeft in de Vlaamse overheid bedraagt nog slechts 27% en vermindert zelfs tot slechts 
17% als het gaat over de federale en de Europese overheid. Anderszijds stijgt het aandeel dat aangeeft weinig vertrou-
wen te hebben van 25% voor de Vlaamse overheid, naar 33% en 37% als het gaat over de federale en de Europese 
overheid. Elders in Vlaanderen zien we een gelijkaardig beeld. Toch kent Brasschaat systematisch een groter aandeel 
van mensen die veel vertrouwen hebben en een kleiner aandeel van mensen die weinig vertrouwen hebben.



4.2.2 tevredenheid dienstverlening
De tevredenheid over de fysieke dienstverlening (77%) is in Brasschaat iets hoger dan de tevredenheid over de digitale 
dienstverlening (73%). Voor beide vormen van dienstverlening scoort Brasschaat hoger dan gemiddeld in Vlaanderen 
(fysieke DV 73%; digitale DV 65%). 

Voor beide vormen van dienstverlening behoort Brasschaat tot de gemeenten die hier goed op scoren. Voor gans Vlaan-
deren zien we dat de scores voor de digitale dienstverlening lager liggen dan deze voor de fysieke dienstverlening. Dit is 
in Brasschaat niet anders.
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Meer dan 9 op de 10 gezinnen in Brasschaat hebben een internetaansluiting in de woning. Dat is bijzonder hoog waar-
door Brasschaat hier bij de koplopers behoort. Deze hoge penetratiegraad biedt daarom heel wat mogelijkheden de 
digitale dienstverlening verder te verbeteren.

De tevredenheid over de loketvoorzieningen (79%) ligt zelfs nog hoger dan de tevredenheid over de fysieke dienstverle-
ning in het algemeen. Brasschaat scoort wel hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (77%) maar behoort tot de gemeenten 
die hier eerder gemiddeld op scoren. Globaal genomen scoren gemeenten hier hoger op dan op de fysieke of digitale 
dienstverlening. 

De gegevens dateren wel van vóór de werking op afspraak en het cliëntbegeleidingssysteem zoals momenteel in gebruik 
in het Nieuw gemeentehuis.



Om de (digitale) dienstverlening verder te verbeteren zet Brasschaat sterk in op het verbeteren van de achterliggende 
informatiearchitectuur. Om dit te realiseren dringen volgende acties zich de komende 2-3 jaar op:

1. Centraal beheer en governance rondom informatievoorziening dient geregeld te worden.
• Er dient een uitspraak te komen over de sourcingsstrategie in Brasschaat; daarin moet duidelijk worden wat de 

komende jaren de visie is op connectiviteit en infrastructuur. Vooral ten aanzien van het wel of niet in huis houden 
van de server infrastructuur inclusief beheer. 

•  Er dient een nota te komen over het gebruik mobiele devices (tablets en telefoons)vanuit het bestuur; Wanneer 
gekozen is voor tijd en plaatsonafhankelijk werken, samen met de juiste infrastructuur, dan dient ook het gebruik 
van mobiele devices, Voice over IP, en mobiele devices als backup in uw netwerk als redundancy voor de toegant 
tot applicaties in ogenschouw wordne genomen.

2. Er is nood aan meer regie op ICT-diensten.
• Er moet meer inzicht komen in de eigen software omgeving via de softwarecatalogus.

•  De softwarecatalogus dient intern raadpleegbaar te zijn en inzetbaar in een consolidatieproces van toepassingen 
en processen

•  Er dient meer zicht komen op lopende contracten (kost, duurtijd) en deze dienen systematisch beheerd te worden

•  De voorwaarden (bestek) /eisen voor gebruik van standaarden dienen strakker gemaakt te worden en neergelegd 
bij een verantwoordelijke

•  Er dient een opzet te komen hoe de huidige software getoetst kan worden aan actualiteit en bruikbaarheid

3. Er dient een referentiearchitectuur Brasschaat opgezet te worden. Deze architectuur dient 
om toekomstige aanschaf van systemen af te toetsen enerzijds aan het gebruik van authentieke 
bronnen, anderzijds aan het gebruik van generieke componenten in de gemeente.
•  Er dient een overzicht te komen vanuit de referentiearchitectuur welke authentieke bronnen er waar gebruikt 

dienen te worden

•  Er dient een opzet vanuit de referentiearchitectuur gemaakt te worden hoe om te gaan met CRM

•  Er dient een opzet vanuit de referentiearchitectuur gemaakt te worden hoe om te gaan met CMS en de gemeen-
telijke website met het accent op elektronische dienstverlening

•  Om tot een consolidatieproces te komen naar een referentiearchitectuur, dient er een inventaris gemaakt te wor-
den van de diverse software en losse bestanden/oplossingen bij medewerkers (hiertoe is een enquête uitgezet)

•  Er dient een checklist te komen hoe functioneel ontwerp en functionele wensen vanuit de (eind)gebruiker getoetst 
worden aan de referentiearchitectuur Brasschaat. Deze lijst maakt het eenvoudig voor afdelingen om te kijken of 
zij gebruik maken van de authentieke bronnen en mogelijke generieke processen. Zodat direct duidelijk is of zij in 
het totale beeld van de gemeente acteren.

•  Er dient een procesanalyse gemaakt te worden van het E-Loket waarbij wordt geredeneerd vanuit het dienstverle-
ningsmodel; Daarbij is het principe van de klant centraal uitgangspunt

•  Er dient een gegevensmodel Brasschaat te worden opgezet gekoppeld aan de referentiearchitectuur; hierdoor is 
duidelijk welke gegevens door welke dienst/afdeling worden verzameld.

4. Er moet blijvend gesensibiliseerd worden rond informatieveiligheid.
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4.2.2 informatie over beslissingen
Brasschaat zet hoog in op communicatie en wil hiermee bruggen bouwen met de burgers. Brasschaat neemt talrijke 
initiatieven om inwoners te informeren en te betrekken bij haar beslissingen en beleid. 

Elk jaar opnieuw organiseren we 

• 2 onthaalavonden voor nieuwe inwoners waarmee we een 100-tal-gezinnen bereiken.

• 7 wijkbabbels waarmee een 250-tal inwoners worden bereikt. In 2018 werden de wijkbabbels omgevormd tot 2 
wijkmarkten waarop iets minder dan 250 mensen aanwezig waren.

• Een 10-tal inspraakvergaderingen en informatievergaderingen plaats

Ook	via	allerlei	brochures,	affiches,	flyers	trachten	we	onze	inwoners	te	informeren.	Zo	publiceren	we	jaarlijks	een	5-tal	
parkbodes, vullen we iets meer dan 20 keer de rubriek Actueel in de Brasschaatse Film en verschijnen er iets meer dan 
100	brochures,	affiches,	uitnodigingen,	flyers,	…

Verder organiseren we een 5-tal keer per jaar een persconferentie en sturen we rond de 35 persberichten per jaar uit.

Tenslotte is onze website en sociale media een belangrijk communicatiekanaal. Zo bezoeken per jaar 180.000 verschil-
lende mensen (unieke bezoekers) de website, hebben we meer dan 3000 volgers op facebook, bijna 1000 volgers op 
twitter, een 500-tal op instagram en werd de app 2930 bijna 2500 keer gedownload.

De inwoners van Brasschaat zijn vooral tevreden als het gaat over informatie over activiteiten. Bijna 8 op de 10 inwoners 
geeft aan hierover tevreden te zijn. Hoewel Brasschaat hier evengoed scoort als gemiddeld in Vlaanderen, geeft een 
kleiner aandeel (6%) dan gemiddeld in Vlaanderen (9%) aan dat de informatie hierover onvoldoende is. Toch behoort 
Brasschaat tot de gemeenten die hierop eerder gemiddeld scoren. 

Als het over nieuwe initiatieven of ingrepen gaat dan zakt de score voor geïnformeerdheid naar 7 op de 10 inwoners. 
Tegelijkertijd stijgt het aandeel inwoners dat vindt dat de informatie onvoldoende is naar 13%. Desondanks scoort 
Brasschaat hierop beter dan gemiddeld in Vlaanderen (66% tevreden en 16% dat aangeeft onvoldoende informatie te 
ontvangen). In vergelijking tot vele andere gemeenten scoort Brasschaat hierop goed.



De tevredenheidsscore zakt nog verder af wanneer het gaat over de communicatie rond beslissingen. Slechts de helft 
van de inwoners van Brasschaat geeft aan hierover tevreden te zijn en 1 op 4 geeft aan dat de informatie hierover on-
voldoende is. Hoewel dit in Vlaanderen zelfs nog iets lager ligt (48%) geeft dit min of meer een vergelijkbaar beeld. Het 
aandeel dat de informatie onvoldoende vindt bedraagt gemiddeld in Vlaanderen 26%. Brasschaat behoort tot de groep 
die hierop eerder gemiddeld scoort. De onderstaande kaart toont dat de score hierop voor alle gemeenten lager ligt dan 
de informatie over activiteiten en nieuwe ingrepen. Hier is dus nog heel wat potentieel om te groeien.

Hetzelfde beeld zien we rond de mate dat inwoners vinden dat ze betrokken worden bij veranderingen en de wijze waar-
op het gemeentebestuur met hun vragen omspringt. Over beide zaken is slechts de helft van de inwoners tevreden. En 
geeft 1 op de 5 inwoners aan dat dit onvoldoende gebeurt. Brasschaat scoort hierop iets beter dan gemiddeld in Vlaan-
deren (46% tevreden over de wijze waarop met vragen wordt omgesprongen en 47% tevreden over de inspanningen om 
bewoners te betrekken bij veranderingen). 
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Voor beide topics situeert Brasschaat zich in de groep die hierop gemiddeld scoort. Er is maw nog heel wat ruimte om 
het beter te doen en zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de steeds mondiger wordende burgers. 

Intussen werd het proces rond meldingen en klachten grondig hertekend en hopen we dat dit leidt tot een groter gevoel 
van betrokkenheid en tevredenheid.



4.3 financiën

4.3.1 opbouw gemeentelijke financiële organisatie en budget
Voor	het	bekijken	van	de	financiële	structuur	van	het	“Lokale	Bestuur	Brasschaat”	gemeentebestuur	is	het	van	belang	te	
weten dat er nauwe samenhangende budgettaire verbanden zijn tussen de verschillende (juridische) entiteiten .

Ruimer	bekeken	bestaat	de	financiële	structuur	van	het	lokaal	bestuur	uit:

•  Gemeentebestuur

•  OCMW bestuur

•  Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)

•  Zorgbedrijf Brasschaat

•  Politiezone 5352 Brasschaat (ééngemeentezone)

•  Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Cultuur

•  Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Sport 

•  Brandweerzone Rand

Hoewel	hier	verschillende	juridische	entiteiten	gedefinieerd	zijn,	hebben	alle	budgetten	en	meerjarenplanningen	uit-
eindelijk	een	effect	op	het	gemeentelijk	budget.	Een	tekort	van	budget	vertaalt	zich	steeds	in	een	meeruitgave	voor	de	
gemeente. Een eventueel overschot vertaalt zich in een “dividend”(of een lagere toelage in jaar X+1). Mocht bijvoorbeeld 
het	OCMW	bestuur	geen	financieel	evenwicht	meer	kunnen	bereiken,	dan	zal	het	gemeentebestuur	hieraan	moeten	
bijdragen. 

Bij deze analyse wordt vooral ingezoomd vanuit de gemeentelijke budgetten wetende dat dit het “leading” budget is van-
waar	alle	anderen	op	de	één	of	andere	vorm	geheel	of	in	belangrijke	mate	hun	financiering	van	ontvangen.	

De gemeentelijke budgettering bestaat uit twee grote geldstromen, nl de inkomsten en de uitgaven. Zowel binnen de 
inkomsten als de uitgaven onderscheiden we verder twee types van geldstromen:

• 	De	exploitatie	inkomsten	en	uitgaven:	het	betreffen	wederkerige	inkomsten	en	uitgaven	die	dus	jaarlijks	terugko-
men. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en retributies (exploitatie inkomsten) en toelagen aan verenigingen 
(exploitatie uitgaven).

• 	De	investering	inkomsten	en	uitgaven:	het	betreffen	éénmalige	inkomsten	en	uitgaven.	Voorbeelden	zijn	het	aan-
leggen van een straat (investering uitgave) en het verkrijgen van subsidies hiervoor (investering inkomst).

Eén	van	de	meest	gebruikte	rapportages	voor	de	financiële	gegevens	betreft	de	jaarlijkse	rapportage	van	Belfius.	Op	ba-
sis van de rekeningen van 2012 tem 2016 en de begroting van 2017 werd de laatst beschikbare rapportage opgemaakt. 
Deze rapportage vergelijkt de gemeente Brasschaat met een cluster van verschillende andere gemeenten, de provincie 
Antwerpen en het Vlaamse Gewest. Om een betere benchmark te verkrijgen wordt op vraag van gemeente Brasschaat 
een rapport opgesteld waarbij Brasschaat wordt vergeleken met de cluster Brasschaat-Schilde-Schoten-Kapellen.
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4.3.2 autofinancieringsmarge
Voor	de	meest	high	level	benadering	van	de	gemeentelijke	financiële	situatie	is	het	kerncijfer	–	de	autofinancierings-
marge (AFM) – van groot belang.

De AFM wordt berekend door het verschil te berekenen tussen het	financieel	draagvlak	en	de	netto	periodieke	le-
ningsuitgaven. 

Indien AFM >0, dan is de gemeente in staat om op basis van haar exploitatie inkomsten haar exploitatie uitgaven en haar 
schulden te betalen in een bepaald jaar. De gemeente heeft zo “vrije beleidsruimte”

Voor de gemeente Brasschaat ziet de evolutie van de AFM er uit als volgt:

Deze cijfers zijn berekend op basis van het meerjarenplan 2014-2019 zonder toevoeging van bijkomend beleid voor 
2019 ev. Uiteraard dient aangestipt te worden dat deze getallen gebaseerd zijn op huidige inzichten en er op lange ter-
mijn veel externe onbekende factoren zijn die deze simulatie beïnvloeden. 

De simulatie geeft weer dat de gemeente na 2019, met de huidige inkomstenstructuur haar toekomstige uitgaven niet 
zal	kunnen	afdekken.	De	autofinancieringsmarge	zal	op	het	einde	van	de	volgende	BBC-	planningstermijn	2020-2025	
positief moeten worden. 

Door de jaarlijkse bijsturing van de budgetten, de verdere optimalisatie van “geïntegreerd budgetteren” (voortkomend uit 
de nieuwe regelgeving m.n. decreet lokaal bestuur, nieuwe BBC regelgeving) en het te bepalen nieuw beleid in exploi-
tatie (inkomsten en uitgaven) en de investeringsplanning (investeringsontvangsten en investeringsuitgaven), zijn er 
mogelijkheden om dit evenwicht in orde te krijgen. 

Dit cijfer op zichzelf bench marken heeft omwille van het generale karakter niet veel zin. De verbanden komen verder 
nog aan bod.



4.3.3 exploitatie inkomsten (exploitatie ontvangsten)
Om	hun	werking	te	financieren	heffen	gemeenten	en	provincies	belastingen.	Daarnaast	rekenen	ze	voor	sommige	dien-
sten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale 
overheid.

De ene gemeente kan meer inkomsten uit belastingen halen dan de andere. De verschillen tussen de gemeenten wor-
den bepaald door:

• het inkomen van de inwoners (basis voor de algemene personenbelasting)

•  de kadastrale inkomens

•  de aanwezige industrie

Daarnaast kan een gemeente inkomsten verwerven via lokale belastingen en retributies.

4.3.3.1 de exploitatie inkomsten (ExIN)

De exploitatie inkomsten van het gemeentebestuur bedragen:

De raming van de ontvangsten evolueert dus van 44Mio euro (2019) naar 48Mio euro (2024) of gemiddeld 1,9% per jaar.

Noot: de lonen voor onderwijzend personeel die gedragen worden door de hoge overheid zijn langs uitgaven en inkom-
sten mee opgenomen in het gemeentelijk budget. Deze zijn hier dus minder genomen.

En is samengesteld uit vele inkomstenbronnen waarvan de voornaamste hiernavolgend aan bod komen.

4.3.3.2 de algemene personenbelasting (APB)

De algemene personenbelasting de grootste pijler van de gemeentelijke inkomsten. De aanslagvoet is de afgelopen 6 
jaar behouden op 6% (cluster 5,79% - provincie 7,05% – Gewest 7,35%) en leidt tot volgende inkomsten:

Bron: raming op basis gegevens Gem Financiën en FOD Financiën voor 2019-2023
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De cijfers kunnen jaarlijks verschillen. Gelet op de federale maatregelen (taks shift) blijft de APB-ontvangst tot 2021 na-
genoeg constant; nadien is er terug een stijging. De impact van de taks-shift bereikt volgens de raming in dat jaar 1,3Mio 
euro. 

Dit betekent ook dat de jaarlijkse uitgaven die o.a. stijgen door indexatie met ca 2% (bvb personeelsuitgaven, 
meer dan 40% van de totale (gecorrigeerde = zonder onderwijs) uitgaven) dat de personenbelasting niet mee 
evolueert. 

Een stijging daling van de aanslagvoet met 1% personenbelasting meer/minder vertegenwoordigt een jaarlijks bedrag 
van +/- 2Mio euro meer/minder aan de inkomstenzijde. 

Indien we de aanslagvoet APB van gemeente Brasschaat vergelijken met Vlaanderen dan geeft dit volgend beeld:

Bron Belfius IFP 

Concreet	betekent	dit	er	slechts	15	gemeenten	zijn	in	Vlaanderen	die	minder	dan	6%	personenbelasting	heffen	en	15	
andere gemeenten die net als Brasschaat deze aanslagvoet hanteren.

Voor de aanvullende personenbelasting wordt op basis van de meest recente raming (november 2018) een stijgings-
percentage van 2% op basis van inkomensevolutie met gelijkblijvend APB % (6%) per jaar vooropgesteld. Hierbij wordt 
rekening gehouden met factoren zoals de leeftijdssamenstelling en de taks shift. Naargelang het inkohieringsritme kan 
dit jaargebonden wel op het boekhoudkundig jaar evolueren. 

Met 6% APB heeft Brasschaat één van de 15 laagste APB percentages van Vlaanderen; door het hoger bedrag van een 
gemiddelde aangifte, hebben we 319 €/inw wel een gemiddelde score. Het is van belang op te merken dat de APB uiter-
aard rechtstreeks beïnvloed wordt door de inkomens en dus gedeeltelijk door de ouderdomsstructuur van de bevolking. 

Het % >65 jaar bedraagt momenteel 23,1% wat vergelijkbaar is met naburige gemeenten. Het % ligt wel gevoelig hoger 
dan	in	de	normale	Belfius	V3	cluster,	provincie	en	Vlaams	gewest	(19	à	20%)	en	is	iets	sneller	gestegen.	

In	een	specifiek	onderdeel	van	de	Belfius	studie	van	het	IFP	wordt	de	impact	tegen	2030	van	de	vergrijzing	besproken.	
Voor	Brasschaat	zou	de	vergrijzing	in	2030	een	effect	hebben	van	-15%	op	de	inkomsten;	rekening	houdende	met	het	
huidige gewicht van APB in de gemeentelijke ontvangsten, scoort Brasschaat een “gemiddelde impact”.

4.3.3.3 de onroerende voorheffing (OVH)

De	onroerende	voorheffing	is	de	tweede	grootste	belasting.	Dit	wordt	berekend	op	basis	van	het	kadastraal inkomen 
(KI) van onroerende goederen en de aanslagvoet, de opcentiemen.

De	gemeentelijke	aanslagvoet	op	de	onroerende	voorheffing	bedraagt	900	opcentiemen	tegenover	975	opcentiemen	
in de cluster Brasschaat/Schoten/Kapellen/Schilde, 1.277 opcentiemen op niveau van de provincie en 1.442 op het 
niveau van het gewest.  De waarde van 100 opcentiemen bedraagt voor Brasschaat 1.205.218 € (of afgerond 32 €/
inwoners/100 opcentiemen) waar deze voor de cluster Brasschaat/Schoten/Kapellen/Schilde 971.242 € (of afgerond 
34 €/inwoner/100 opcentiemen)  en voor de cluster provincie 453.727 € (of afgerond 25 €/inwoners/100 opcentiemen)  
bedraagt.  Indien we de aanslagvoet in rekening brengen genereert Brasschaat hiermee een ontvangst van 288 €/inwo-
ner waar dit in de cluster Brasschaat/Schoten/Kapellen/Schilde 321€/inwoner en voor de cluster provincie 310 €/inwoner 
bedraagt.  Hoewel Brasschaat dus beschikt over een relatief hoge waarde voor het kadastraal inkomen per 100 opcen-
tiemen ligt de ontvangst maar dus ook de belastingdruk gevoelig lager dan de cluster Brasschaat/Schoten/Kapellen/
Schoten	en	de	cluster	provincie.	(Cijfers	gebaseerd	op	Rekening	2016	–	Individueel	Financieel	profiel	Belfius	mei	2018).

Indien we de aanslagvoet OVH van gemeente Brasschaat vergelijken met Vlaanderen dan geeft dit volgend beeld: 



Concreet betekent dit er slechts 11 andere gemeenten zijn in Vlaanderen die zoals Brasschaat een aanslagvoet kennen 
van de OVH van 900 opcentiemen (of lager).  Alle andere gemeenten kennen een hogere aanslagvoet.

De	Opcentiemen	Onroerende	Voorheffing	(OVH)	zorgen	voor	een	zekere	ontvangst	van	ca	10,8	Mio	euro	(2018)	en	
evolueert	als	volgt	(bron:	raming	financiën	gemeente)

Het bedrag is rechtstreeks afhankelijk van het totaal kadastraal inkomen van alle belastbare panden in Brasschaat.  
Deze	evolutie	is	een	tamelijke	constante	hoewel	de	ramingen	die	worden	verstrekt	door	FOD	financiën	heel	wisselend	
zijn wat het opmaken van de gemeentelijke begroting bemoeilijkt.  Bovendien zijn de meeste kadastrale inkomens in 
geen decennia herzien wat betekent dat de gemeentelijke inkomsten hierop ook niet de stijging kennen die het zou moe-
ten	kennen.		De	herziening	wordt	gedaan	door	de	FOD	financiën.		Ook	de	herschattingen	van	nieuwe	bouwdossiers	(incl	
renovaties) blijven sterk achter.  Het is daarom belangrijk om dit proces ook vanuit het lokaal bestuur op te volgen en de 
nodige	informatie	over	gerealiseerde	vergunningen	door	te	geven	aan	de	FOD	financiën.

4.3.3.4 aanvullende belasting op motorrijtuigen

De aanvullende belasting op motorvoertuigen bedraagt 700.000euro waarop 1,5% stijging per jaar in de meerjarenplan-
ning wordt voorzien. De vraag is hier wat de impact zal zijn van gewijzigd energieverbruik (diesel/benzine versus CNG, 
electricteit, …) en de belastingen hierop om bepaalde soorten energie te stimuleren.

4.3.3.5 ontvangsten uit het gemeentefonds (GF)

De	gemeente	krijgt	ook	een	jaarlijkse	som	via	het	gemeentefonds.	Dit	fonds	zorgt	voor	de	basisfinanciering	van	de	
gemeenten.	De	gemeente	zelf	beslist	autonoom	waarvoor	deze	middelen	worden	aangewend:	hetzij	voor	de	financiering	
van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. De middelen worden volledig opgenomen in het gemeente-
budget.

Aangezien niet elke gemeente dezelfde mogelijkheden heeft om inkomsten te verwerven uit o.a. de APB, de OVH en 
industrie is dit fonds in het leven geroepen. Op basis van diverse parameters worden de beschikbare middelen verdeeld. 
De evolutie is als volgt: 

Het gemeentefonds is een belangrijke en zekere ontvangst van +/- 6,5Mio euro (2019) met (momenteel) een stijgings-
percentage van 3,5%.

De	formule	is	al	vele	jaren	oud	en	niet	herzien.	Verschillende	gemeenten	hebben	in	2016-2018	getracht	deze	definitie	en	
formule juridisch aan te vechten, tot op heden zonder resultaat. 

In 2017 ontving Brasschaat een bedrag van 160,67 € per inwoner. Er zijn slechts 36 van de 308 gemeenten die minder 
krijgen per inwoner dan de gemeente Brasschaat. Enkele cijfers:

Rekening houdende met het aantal inwoners van 37.840 zou een verhoging van 10 €/inwoner gelijk staan met een jaar-
lijkse extra inkomst van 378.400 €.
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fiscale druk
De	fiscale	druk	wordt	gemeten	op	basis	van	de	heffingen	op	de	APB	en	de	OVH.	De	berekeningstabel	van	het	GF	geeft	
aan	dat	gemeente	Brasschaat	een	fiscale	druk	kent	van	91	€/inwoner.

Van	de	308	gemeente	zijn	er	slechts	38	gemeenten	die	een	lagere	fiscale	druk	kennen	en	dus	269	gemeenten	die	een	
hogere	fiscale	druk	kennen.

4.3.3.6 personeelsubsidies

Voor de tewerkstelling van het onderwijzend personeel krijgt het gemeentebestuur de loonkost terug betaald. 

Daarnaast ontvangt het gemeentebestuur ook bijkomende middelen voor de tewerkstelling van medewerkers met een 
gescostatuut. Een gesco werknemer heeft een gewoon arbeidscontract (wet op de AO van 3 juli 1978) van bepaalde of 
onbepaalde duur. Hij ontvangt hetzelfde loon als een andere werknemer met eenzelfde functie bij dezelfde werkgever.

Het gemeentebestuur ontvangt een jaarlijks bevroren bedrag van 1.170.679 € (mits benutting van alle mogelijk in te 
vullen plaatsen met dit statuut wat steeds het geval is). 

Aangezien dit bedrag bevroren is maar de loonkosten met de index stijgen daalt dit aandeel in de toekomstige totale 
exploitatieontvangsten.

4.3.3.7 belastingen, retributies en boetes andere dan de APB en OVH

Gemeenten	zijn	vrij	om	zelf	lokale	belastingen	en	retributies	te	heffen.	Dit	genereert	een	belangrijk	deel	van	de	inkom-
sten (cijfers rekening 2017). De top 10 van de verschillende belastingen en retributies zijn: 

•  Aanvullende belasting op motorrijtuigen: 645.922 euro

•  Retributie ophaling huisvuil: 1.170.966,50 euro

•  Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk: 206.017 euro

•  Belasting op schutsels en inname openbaar domein: 136.543 euro

•  Retributie parkeren blauwe zone: 117.817 euro

•  Retributie werken nutsvoorzieningen op openbaar domein: 106.967 euro

•  Belasting op bouwen en verbouwen: 125.768 euro

• 	Belasting	op	niet	bebouwde	gronden	(activeringsheffing):	202.715	euro

•  Belasting op ontbrekende parkeerruimten: 110.000 euro

•  Belasting op tweede verblijven: 107.722 euro

Samen zijn ze goed voor een jaarlijkse ontvangst van 2.930.437 euro. In totaal gaat het over ca 3,24 Mi€. Vergeleken 
met de cluster (cijfers rekening 2016 – geboekt op 73-rekeningen excl OVH en APB):

lokale belastingen Brasschaat Schilde Schoten Kapellen

bedrag 3.227.000 € 1.575.000 € 3.926.000 € 2.245.000 €



lokale belastingen Brasschaat Schilde Schoten Kapellen

aantal inwoners (1/1/2016) 37.663 19.437 34.035 26.728

€/inw 86 € 81 € 115 € 84 €

Evolutie van de ontvangsten
2014 2015 2016 2017

Brasschaat 3.166.000 € 3.312.000 € 3.227.000 € 3.242.000 €
groei 105% 97% 100%

Schilde 1.796.000 € 1.588.000 € 1.575.000 € 1.135.000 €
groei 88% 99% 72%

Schoten 4.074.000 € 3.876.000 € 3.926.000 € 4.062.000 €
groei 95% 101% 103%

Kapellen 2.321.000 € 2.204.000 € 2.245.000 € 1.276.000 €
groei 95% 102% 57%

Deze inkomsten zijn geboekt op basis van een aantal belastingen retributies:

Brasschaat 26 25 25 25
Schilde 16 15 15 14
Schoten 31 31 34 34

Kapellen 21 22 23 20

• 	Brasschaat	heeft	een	gemiddelde	fiscale	druk	als	het	gaat	over	de	verschillende	belastingen,	retributies	en	boe-
tes. Schoten scoort hier hoger. 

•  De hoogte van de inkomsten van veel van deze belastingen en retributies hangt af van de mate van handhaving 
en toezicht en vraagt dus een personeelsinzet. Indien deze processen onder druk komen te staan dan heeft dit 
een directe impact op de inkomsten. 

•  Brasschaat kent binnen de cluster een eerder hoger aantal soorten van belastingen en retributies. Relatie tussen 
aantal / inzet / omzet niet steeds opgaand : bvb alarmmelding: kleine omzet/laag middelenverbruik/wel extra in 
teller	van	het	reglement,	ook	kan	een	zuivere	aanpassing	van	het	tarief	een	groot	effect	hebben.

•  De daling in Kapellen is te wijten door de omschakeling van boeking van diftar inkomsten (deze zijn ten bedrage 
van ca 1 Mi€ uit de 73-rekeningen gehaald).

•  Een aantal zijn mits het maken van goede beleidsmatige keuzes eerder afbouwend. Bijgevolg dient bij het maken 
van de budgetplanning voldoende aandacht te gaan naar welke doelstelling men beoogt (bvb activeren van niet 
bebouwde	gronden)	waarvan	de	bijhorende	heffing	wegvalt	indien	dit	met	succes	wordt	aangepakt.	Hetzelfde	
geldt	indien	men	een	bepaalde	doelgroep	wil	vrijstellen	van	een	heffing	in	het	kader	van	een	beleidsdoelstelling	
(bvb vrijstellen van belasting op taxi’s indien het elektrische taxi’s betreft). 

•  Er is een overzicht beschikbaar van de verschillende belastingen en retributies van de gemeenten uit de regio 
met detailgegevens waarop een detailanalyse kan gebeuren.

4.3.3.8 dividenden

• Elia compensatie gemeentefonds

Vroeger kregen de gemeenten een dividend vanuit Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Door de 
vrijmaking	is	dit	teniet	gedaan	en	dus	werd	in	eerste	instantie	een	federale	heffing	voorzien	op	de	Kwh	prijs.	
De federale regering schafte deze af in 2010 waardoor deze inkomstenbron voor de gemeente zou wegvallen. 
De Vlaamse Regering besloot om extra middelen toe te voegen aan het gemeentefonds waardoor gemeente 
Brasschaat jaarlijks 606.917 euro ontvangt. Wederom is dit een vast bedrag en dus wordt dit aandeel in 
de exploitatieontvangsten in de tijd minder.
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• Dividenden gas en elektriciteit

Door haar aandelen in de elektriciteit en gasbeheer (aandelen intercommunales) ontvangt de gemeente jaar-
lijks respectievelijk 898.598 euro en 617.104 euro. Actueel worden deze bedragen ook niet-geïndexeerd 
opgenomen in de budgetplanning.

•  Finea

De	gemeente	heeft	ook	aandelen	in	de	financieringsintercommunale	Finea	wat	in	2017	900.000	euro	op-
bracht. Voor 2019 en volgende wordt +/- 500.000euro / jaar in het budget voorzien.

•  Integan

Voor haar aandelen in Integan (kabeldistributie) ontvangt de gemeente jaarlijks 266.631 euro. Actueel wor-
den deze bedragen ook niet-geïndexeerd opgenomen in de budgetplanning.

5.1.3.9 verhuur patrimonium

De	gemeente	zet	haar	patrimonium	voornamelijk	in	voor	de	eigen	werking	of	voor	een	specifiek	maatschappelijk	doel	
waarbij de inkomsten niet het belangrijkste is. Jaarlijks ontvangt de gemeente hiervoor 334.000€ (ramingen budget 2018 
ev):

•  Verhuring woningen, garages en parkeerplaatsen: 9.000 euro

•  Erfpachten Coppens, Molenveld, …: 205.000 euro

•  Verhuring terreinen en overige infrastructuur: 110.000 euro

•  Opbrengsten uit concessie en verleende rechten: 10.000 euro

Op enkele erfpachten na zijn alle overige gebouwen en eigendommen in beheer van gemeenten (en/of OCMW) en dient 
de gemeente de eigenaarskosten op zich te nemen. Actueel is er weinig of geen verband te maken gelet op beperkte 
beschikbaarheid van gegevens tussen de uitgaven en de inkomsten van het patrimonium. Algemeen kan wel gesteld 
worden dat er geen gebouwen zijn, met uitzondering van deze die in erfpacht zijn gegeven, waarvan de huurinkomsten 
de eigenaarskosten dekken. 

Voor de verhuring/ter beschikkingstelling van gebouwen en terreinen bestaan er verschillende soorten van contracten, 
rechten/plichten en duurtijd. Door verschillende verlengingen achter elkaar en aanpassingen van rechten/plichten via 
addenda is dit niet steeds meer overzichtelijk. Ook de huurprijs is op verschillende manieren geregeld. 

Het herzien van de contracten met een uniformiteit van rechten/plichten per type contract (erfpacht, concessie, bezetting 
ter bede, …) alsook een basis voor de bepaling van een huurprijs is reeds ingezet in afgelopen bestuursperiode maar is 
best opnieuw te bekijken aan het begin van de nieuwe bestuursperiode.



4.3.4 exploitatie uitgaven (ExUit)

4.3.4.1 globale evolutie

Noot : opgenomen bedragen: exploitatie uitgaven minus lonen onderwijs ten laste hogere overheid plus leninglast.

Deze geraamde uitgaven stijgen van 44,3Mio(2019) euro naar 51,3 mio (2024), of met een gemiddelde van 3,2% per 
jaar. Ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9% bij ontvangsten, houdt dit in dat er (gegeven huidige 
parameters) bijgestuurd moet worden.

Zie	ook	opmerkingen	bij	financieel	evenwicht	AFM	en	schuldgraad.	

Dit	is	terug	te	vinden	in	volgende	grafiek:

Naar kostensoorten geeft dit volgende samenstelling:

kost bedrag %
60	grondstoffen 30.000,00 0,07%
61 goederen diensten 9.475.000,00 21,35%
62 personeelskosten 17.370.000,00 39,15%
64 toelagen 14.544.000,00 32,78%
65 interestlast + kapitaal 2.951.433,75 6,65%
EINDTOTAAL 44.370.433,75
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De	onderlinge	verhouding	blijft	ongeveer	constant	buiten	enkele	“schokeffecten”:	

• het personeel van de ondersteunende diensten van OCMW naar gemeente gaf en stijging in de post “personeel” 
in 2016 en 2017.

• de	toelage	aan	OCMW	en	politie	wisselt	naargelang	de	rekeninguitslag	en	kan	zo	ook	een	effect	hebben.

4.3.4.2 personeel

De personeelskosten worden voor 2019 op 17 Mio euro geraamd (nadien stijging met 2%) . Het personeelsbudget vormt 
zo met 40% van het exploitatiebudget, de grootste uitgavencategorie.

De lonen van het onderwijzend personeel dat volledig door de hogere overheid wordt gedragen is +/- 14Mio euro; dit 
deel dient eigenlijk uit het bedrag van de exploitatie uitgehaald te worden, zeker voor vergelijkingen met gemeenten 
zonder gemeentelijk onderwijs.

Aandacht: Het gemeentelijk personeel wordt (gedeeltelijk) kosteloos ingezet voor de werkingen van OCMW, AGB, EVA 
Sport, EVA Cultuur en politiezone. Indien binnen deze werkingen de doelstellingen groter worden en meer inzet vragen 
zonder verhoudingsgewijze afbouw van het takenpakket binnen de gemeente dan zal dit leiden tot een tekort aan mid-
delen. De middelentoets die moet gebeuren bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan dient hier voldoende aandacht 
aan te geven.

4.3.4.3 pensioenbijdragen

De pensioenbijdragen verdienen een bijzondere vermelding gezien hun sterk stijgende lijn en impact op de gemeen-
telijke budgetten. Het gemeentebestuur, OCMW bestuur en Zorgbedrijf Brasschaat dienen hun pensioenlasten zelf te 
dragen. Dit via de bijdragen die worden afgehouden van het loon van haar statutair personeel. 

Indien	het	contigent	statutair	personeel	daalt,	daalt	ook	het	aandeel	financiële	middelen	dat	kan	worden	gegenereerd	en	
dient zelf bijgelegd te worden: dit is de responsabiliseringsbijdrage.  Het aandeel statutaire medewerkers is sterk gedaald 
(zie ook sectie personeel) terwijl het contingent aan gepensioneerden niet overeenkomstig daalt. Sinds de invoering van 
de wetgeving over de responsabiliserigsbijdrage steeg dit bedrag in 5-6 jaar van 0 euro in 2012 naar > 1,5 miljoen in 
2018	(zie	grafiek).	

Deze stijging zet zich volgens voorspellingen ook de komende jaren verder door en zal in 2023 3,2 miljoen bedragen 
een stijging van 2,3 miljoen tov 2017. Ten opzichte van het totaal aan exploitatieontvangsten in 2023 (47.100.000 zonder 
lonen onderwijs) , betekent dit dat de ontvangsten moeten stijgen met 4,8% om dit op te kunnen vangen. 

Een vergelijking met andere gemeenten biedt weinig meerwaarde. De meeste gemeenten zullen hiermee worden gecon-
fronteerd en de impact hangt van het gevoerde beleid inzake de verhouding van statutaire/contractuele medewerkers. 
De hoge pensioenlast in Brasschaat komt voort uit de verzelfstandiging van het oude OCMW ziekenhuis naar Klina: het 
personeel werd “statutair” gedetacheerd; bij pensioneringen worden deze niet statutair vervangen bij OCMW maar wor-
den dit nieuwe “Klina”-medewerkers.



4.3.4.4 leninglasten en schuldgraad

De	financiering	van	het	lokale	bestuur	gebeurt	hoofdzakelijk	door	klassieke	lange	termijn	leningen.	De	gemeente	heeft	
minder	ervaringen	met	andere	types	van	financieringen.

De voorbije jaren is er ondanks diverse investeringen een sterke schuldafbouw gerealiseerd, gaande van 25Mi€ euro 
einde 2012 tot 16Mi€ einde 2017.

In	2018	werd	een	nieuwe	lening	aangegaan	voor	10Mi€.	Na	aflossingen	zal	de	schuld	einde	2018	+/-	24	Mio€,	of	634	€	
per inwoner bedragen.

De schuldgraad geeft het bedrag aan openstaande leningen op lange termijn die een gemeente heeft. Binnen een 
meerjarenplanning maakt de schuldgraad een evolutie door. Immers start een bestuursperiode met een zekere hoeveel-
heid schuld en dient ze er voor te zorgen dat deze niet stijgt, zeker niet in die mate dat de schuld niet meer zou kunnen 
worden	terug	betaald	(zie	ook	autofinancieringsmarge).	Anderzijds	is	het	belangrijk	dat	lokale	besturen	investeren.	Dit	is	
nodig om bij te dragen aan een positieve economie en tewerkstelling enerzijds en anderzijds om de dienstverlening en 
eigen patrimonium op peil te houden. 

Een bestuur kijkt dus in eerste instantie naar de inkomsten versus de uitgaven en het saldo hiervan kan ze aanwenden. 
Indien ze meer wenst uit te geven, dan dient ze te lenen en stijgt de schuldgraad. Deze indicator is dus van belang om 
op te volgen. Deze dient niet noodzakelijk met alle mogelijke middelen naar beneden te worden gehaald. Dit zou immers 
betekenen dat lokale besturen niet meer investeren en dus de dienstverlening, haar patrimonium en haar bijdrage aan 
de economie een negatieve impact zouden ondervinden. Ze mag ook niet te sterk stijgen want anders loopt ze het risico 
dat ze haar uitgaven niet meer kan dekken met de inkomsten en dient er hetzij gesaneerd te worden hetzij extra inkom-
sten te worden gezocht. De evolutie van de schuldgraad is als volgt: 

Deze	cijfers	komen	uit	de	Belfius	Rapportage	en	gaat	niet	verder	dan	2016.	

Groen Brasschaat – oranje Specifieke cluster – blauw provincie – rood gewest
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Brasschaat scoort goed op de vergelijking van de schuldgraad. 

Schuld op 31/12/12 : 25Mio euro, voor 37.311 inwoners op 1/1/2012 geeft dat 670euro per inwoner

•  Schuld op 31/12/18 bij opname 10.000.000: 24Mio voor 37.840 inwoners op 1/1/2018 geeft dat 634 euro per 
inwoner

Dit betekent dat de schuldgraad licht gedaald is. Er dient het verband gelegd te worden met de evolutie van 
de grootste exploitatie inkomstenbronnen en grootste exploitatie uitgavestijgingen. Als de inkomsten eerder 
afnemen of bevroren blijven in de tijd en stijgen enkele grote uitgaveposten zoals de responsabilisering (zie 
verder), zorgt dit ervoor dat er hetzij minder ruimte zal zijn om te investeren en beleid te voeren dan wel dan 
bijkomende leningen noodzakelijk kunnen zijn. Volgende cijfers zijn hierbij van belang:

Hier	kunnen	we	afleiden	dat:

•  De exploitatieontvangsten evolueren van 56,5 Mio € (2018) naar 64 Mio (2024) of stijgen met 13,2%. De exploita-
tieuitgaven stijgen met 15,6% sterker in die periode dan de exploitatieinkomsten. Ze evolueren van 54 Mio € naar 
62,6 Mio €. 

• Het	financieel	draagvlak	van	de	gemeente	kent	bijgevolg	een	dalende	trend.	In	2018	is	een	lening	aangegaan	van	
10 Mio € en ook in volgende jaren zullen bij gepland investeringsbeleid grote leningen moeten worden opgeno-
men.	Extra	leningen	opnemen	om	het	tekort	weg	te	werken	is	niet	haalbaar	gezien	dan	de	netto	aflossing	van	
intresten en kapitaal ook structureel toenemen.

• De schuldgraad zal in de huidige simulatie, met gesimuleerde investeringen en exploitatie, sterk toenemen in de 
volgende meerjarenplanning.

Deze tabel leert dat er in 2019 een erg hoog bedrag gebudgetteerd is. Waar dit enkel gaat over geplande items is er 
mogelijkheid tot spreiding van de investeringsplanning.

• Hier is nog geen rekening gehouden met nieuw toekomstig beleid!

4.3.4.5 bijdragen aan andere werkingen

Een	gemeentebestuur	financiert	via	haar	middelen	verschillende	andere	werkingen:

• OCMW Brasschaat
Het OCMW Brasschaat ontvangst werkingsmiddelen van de gemeente voor zover haar eigen exploitatiemiddelen onvol-
doende zouden zijn:



De gemeentelijke bijdrage stijgt fors. De oorzaak is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van de pensioenlasten (res-
ponsabiliseringsbijdrage pensioenen, zie boven). Indien met deze parameter geen rekening wordt gehouden, is dit een 
eerder constant beeld, onderhevig aan een indexatie. 

Het (exploitatie) uitgaven budget van het OCMW Brasschaat bedraagt +/-11,2 Mio euro (jaarrekening 2017). Hierin is 
een belangrijke daling sinds de verzelfstandiging van het WZC/DVC Vesalius in Zorgbedrijf Brasschaat; het exploitatie-
budget van ZBB bedraagt +/- 8,2mio euro.

De belangrijkste uitgavencategorie bestaat uit 5,8 Mio personeelsuitgaven (inclusief 0,5Mio euro responsabiliseringsbij-
drage)	en	2,7Mio	“specifieke	uitgaven	sociale	dienst”.	

Een deel van de uitgaven sociale dienst wordt betoelaagd; een deel wordt gerecupereerd bij de cliënten.

• Politiezone Brasschaat (één gemeentezone)
Het exploitatieuitgaven budget (of gewone dienst uitgaven) bedraagt voor 2019 +/- 8,3Mio euro.

De gesimuleerde gemeentelijke exploitatiebijdrage evolueert van 5,1Mio euro (2019) naar 5,7Mio euro (2024). 

Politiezone	Brasschaat	is	een	ééngemeentezone:	naast	de	financiering	door	federale	toelagen	(32%),	is	de	gemeente	
de	enige	financierder	(68%).	De	personeelsuitgaven	vormen	+/-	90%	van	de	exploitatiemiddelen.	Inzake	investering	is	
dit ook nagenoeg een constante behoudens een éénmalig groter investeringsproject zoals 2019-2020 waar de renovatie 
van het dak van het kazernegebouw is gepland.

De gemeentelijke tussenkomst (gewone dienst) voor 2019 bedraagt € 5.1Mio euro of 135euro/inwoner. Vergelijkende 
cijfers	met	andere	besturen	(bron	Belfius):

cijfers vergelijking 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brasschaat 112 114 117 117 134 111
Provincie 108 114 117 122
Gewest 109 125 125 134

In de totale ontvangsten in 2018 vertegenwoordigen de federale toelagen (inclusief het verkeersveiligheidsfonds) 36 % 
en de gemeentelijke tussenkomst 58 %. 

• Brandweerzone Rand
De gemeentelijke exploitatiebijdrage is 1,2Mio euro met momenteel een jaarlijkse stijging van 2%.

De	gemeente	financiert	ca	9,41%	van	de	middelen	van	de	Brandweerzone	wat	gebaseerd	is	op	een	verdeelsleutel	waar	
aantal inwoners en K.I. de basis van vormen. De brandweerzone had bij oprichting geen startkapitaal. De deelnemende 
gemeentebesturen brachten het roerend patrimonium in. Er wordt werk gemaakt om ook alle onroerende goederen in 
te brengen. Bij de laatste budgettoelichting kondigde de Zone aan in de volgende periode hogere budgetten nodig te 
hebben.

Naast	de	gemeentelijke	financiering	is	er	ook	federale	financiering.	Het	is	van	belang	dat	ook	daar	de	engagementen	
worden nagekomen.

Binnen Brandweerzone Rand wordt uitgegaan van een bedrag van 31 €/inwoner. Op niveau van de provincie bedraagt 
dit 38 €/inw en op niveau van het Vlaams Gewest 42 €/inw. 

• Eva Cultuur en Sport
Voor de programmering van sport- en cultuuractiviteiten werkt de gemeente met twee extern verzelfstandigde agent-
schappen (EVA) VZW SportPlus en VZW Hemelhoeve Cultuurprogrammering. 

VZW SportPlus heeft een gemiddelde “totale omzet” van 130.000euro met 100.000euro “eigen omzet” en 30.000euro 
gemeentelijke bijdrage. VZW Cultuur had in 2017 een “totale omzet” van 250.000 euro met +/-150.000euro “eigen om-
zet” en +/-100.000euro gemeentelijke bijdrage.

Verdere analyse en vergelijking met andere werkingen is niet haalbaar gezien dan ook de scope van de doelstellingen 
moet worden bekeken. Zo heeft bvb onze EVA Cultuur het kosteloze gebruik van de gemeentelijke cultuurinfrastructuur 
en wordt de operationele werking 100% gedaan door gemeentelijk personeel. In zekere zin zijn de twee EVA-werkingen 
eerder een vorm van budgethouderschap om Cultuur en Sport te bevorderen in onze gemeente. 

•	 Zorgbedrijf	Brasschaat	(ZBB)
Zorgbedrijf Brasschaat is opgericht per 1/1/2016. Deze OCMW-vereniging is het verzelfstandigd orgaan voor de uitba-
ting van het Woonzorgcentrum (WZC) en het Dagverzorgingscentrum (DVC) Vesalius. OCMW Brasschaat is de enige 
aandeelhouder met inbreng in van kapitaal, gronden, gebouw en inboedel. 

De zwaarste lasten voor ZBB zijn de lening die nog 7 jaar loopt op het gebouw Vesalius en die door ZBB gedragen 
wordt. Bij de oprichting van ZBB werd gekozen voor het behoud van een aantal rechten uit de rechtspositieregeling voor 
reeds tewerkgesteld personeel en voor het verderzetten van een korting voor de inwoners van Brasschaat. Voor deze 
twee opties ontvangt ZBB een betoelaging van OCMW Brasschaat. 

Het exploitatieresultaat van Zorgbedrijf Brasschaat evolueert positief.
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• Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat
Het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB) is een uitzondering in dit rijtje omdat dit een autonoom bedrijf is dat 
een winstgevend oogmerk dient na te streven en te bekomen. Dit maakt dat commerciële activiteiten en exploitatie van 
bvb patrimonium hier wel het hoofddoel zijn daar waar binnen een gemeentebestuur het socio-maatschappelijk karakter 
meer	doorweegt	in	de	beleidsvisie.	Bovendien	kan	een	AGB	onder	BTW	exploiteren	en	aan	fiscale	optimalisatie	doen.

Het autonoom gemeentebedrijf krijgt geen structurele middelen vanuit het gemeentebestuur behoudens het éénmalig 
inbrengen	van	kapitaal	of	een	financiering	en	bvb	het	inbrengen	van	patrimonium	waarvoor	het	AGB	verder	zal	instaan	
voor de exploitatie. Aandacht gaat wel uit naar het feit dat de gehele operationele werking van het AGB 100% steunt op 
gemeentelijke medewerkers. 

Indien het AGB haar werking optimaal beheert zou er zelfs winst moeten zijn en dus zouden middelen terug naar de 
gemeente moeten vloeien.

Het	AGB	Brasschaat	is	tot	2017	beperkt	qua	activiteit	en	financiële	omvang.	Er	zijn	enkele	lopende	contracten	van	de	
verhuur (Politiekantoor Hemelakkers / Brandweerkazerne Zone Rand Vestiging Brasschaat) en de ontvangsten voor de 
commercialisering van de KMO zone Coppens.

Vanaf 2017 werd er actief op zoek gegaan naar opportuniteiten binnen de opdracht van het AGB. Dit leidde tot exploitatie 
van het nieuwe gemeentehuis, het zoeken van een exploitant voor de Hemelhoeve,...

Dit	verhoogt	de	(financiële)	activiteit	van	het	AGB	en	dus	de	exploitatiekosten	/	opbrengsten	en	de	financieringsbehoefte.

4.3.4.6 exploitatietoelagen

Het	gemeentebestuur	financiert	naast	de	eerder	genoemde	werkingen	(OCMW,	politie,	…)	verschillende	socio-maat-
schappelijke initiatieven onder de vorm van toelagen. Ze geeft initiatieven, verenigingen, clubs, … jaarlijks middelen om 
zelf	te	kunnen	besteden	of	om	te	besteden	aan	een	specifiek	doel.

Het totaal van de toelagen bedraagt voor 2019 +/- 2Mio euro, met beperkte jaarlijkse stijging van dit globaal bedrag.

Voornaamste toelagen:

•  Sportoase zwembad: toelage voor de eigen zwemmers ten bedrage van 770.000 euro

•  Sportoase sporthal: toelage exploitatie sporthal centrum ten bedrage van 160.000 euro

•  Onderhoudstoelage sporthal centrum ten bedrage van 80.000 euro

•  Werkingstoelage exploitatie kinderboerderij aan Aralea ten bedrage van 200.000 euro

Aandacht dient te worden gevestigd dat verschillende toelagen slechts zijn gebudgetteerd tot en met 2019.

4.3.4.7 benuttingsgraad exploitatiebudget

De realisatiegraad geeft als indicator aan dat de geraamde uitgaven ook werkelijk zijn benut. Indien deze indicator struc-
tureel te laag is, betekent dit hetzij dat zaken structureel niet zijn gerealiseerd hetzij dat het budget te sterk geraamd is. 

Volgende cijfers zijn beschikbaar in de rapportage van de jaarrekening:

Benuttingspercentage exploitatie

Benuttingspercentage explotatie
2014 2015 2016 2017

97,87% 97,16% 96,41% 97,17%



4.3.5 investeringsuitgaven (InvUit) en investeringsinkomsten (IvIN)
Hieronder een weergave van de investeringen en desinvesteringen gedurende de voorbije jaren.

Noot: 1) Zonder financiële transacties IMEA/Finea, overdracht rioleringen, wel inclusief de terugvordering kapitaal le-
ningen (ZBB vanaf 2016) en de bijdrage OCMW aan NAC(1,25Mio OCMW) omwille van “in house” ;  2) In 2018 zijn er 
nog voor 10 Mio lopende engagementen/ bestellingen die nog uitgevoerd worden (hier niet zichtbaar) en 3) Roerende 
goederen: van ICT over meubilair tot rollend materieel

Uiteraard zijn er grote schommelingen per jaar : een verkoop van een onroerend goed of bouw van een nieuwbouw ge-
ven	grote	bewegingen	in	een	specifiek	jaar.	Het	is	daarom	van	belang	over	een	langere	periode	te	kijken.	Op	5 jaar werd 
er 22.3Mio netto geïnvesteerd; dit is een 4,45mio euro per jaar.

Ook in de langere termijn meerjarenplanning wordt uitgegaan van 4Mio netto investeringen per jaar.

Een iets gedetailleerdere opsplitsing geeft weer dat de hoofdbrokken investeringen in gebouwen en wegen zijn. Een 
gedeelte van deze investeringen zijn vervangingsinvesteringen: grote herstellingen aan gebouwen en wegen, vervanging 
rollend materieel, ICT-materiaal.
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Gelet	op	veronderstellingen	en	specifieke	“constructies”	is	een	zuivere	vergelijking	met	naburige	gemeenten	niet	eenvou-
dig één op één te maken.

In	de	Belfius	studie	kunnen	we	wel	volgende	trends	herkennen:

•  Er zijn jaren met hoge en lage investeringsbedragen per inwoner per jaar

investeringsuitgaven
eur/inw 2014 2015 2016 2017

Brasschaat 98 127 139 601
specifiek	cluster 94 144 149 334

 

• De uitvoeringsgraad van investeringen per jaar schommelt: dit heeft zeker met het jaarlijks “afkapmoment”(afslui-
ting boekjaar op 31/12) te maken , maar ook met de beleidsmatige en operationele projectplanning 

investeringen en realisatiegraad
eur/inw 2014 2015 2016 2017

Brasschaat nb 71 31 nb
specifiek	cluster 65 65 39 nb

In de lijst “investeringen 2014-2018 kan een beeld verkregen worden van de investeringen in de voorbije periode. 
Hieruit blijkt dat er op verschillende domeinen geïnvesteerd werd.

 
In de toekomst toe zijn er ook verschillende onderhoudsinvesteringen nodig aan het patrimonium. Vanuit de technische 
diensten is er zicht op de acute onderhoudsinvesteringen die jaarlijks worden opgelijst en opgenomen in een opvolgtool, 
de planningstabel. Op basis hiervan worden jaarlijks begrotingsbesprekingen gevoerd en keuzes gemaakt. 

Evenwel ontbreekt het de gemeente aan een degelijke conditiestaat meting van alle gebouwen op basis waarvan een 
meer lange termijnvisie kan worden opgebouwd. Op basis van een goede conditiestaatmeting van een gebouw inzonder-
heid de grote delen (dak, ramen, schilderwerken, stookplaats, …) kan dan, net zoals voor er voor de openbare verlich-
ting, riolering en laanboombeheer er reeds een lange termijn plan bestaat, er een preventief en curatief lange termijnplan 
worden gemaakt voor de gemeentelijke gebouwen.



 4.4 organisatiebeheersing en -cultuur 
De organisatie Brasschaat zet hoog in op het professionaliseren en beheersen van de werking. In het kader hiervan 
werd er in de periode 2017 - 2018 een zelf-evaluatie opgemaakt en voerde audit Vlaanderen een organisatieaudit uit. 
Hieruit kwamen volgende actiepunten uit voort die in de komende jaren dienen aangepakt te worden wil de organisatie 
verder blijven groeien:

  4.4.1 organisatiebeheersing
Audit Vlaanderen formuleerde volgende 4 aanbevelingen

Aanbeveling 1 
De organisatie legt een duidelijk kader voor organisatiebeheersing vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de raden. Dit 
kader bepaalt minstens: 

• welk model de organisatie wil hanteren om aan haar organisatiebeheersing te werken (bv. Leidraad Organisatie-
beheersing, VVSG-model);

• met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar eigen werking (via periodieke 
zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, enz.);

• hoe en wanneer de toekomstige algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan de verschillende politieke 
organen over de mate waarin de risico’s beheerst zijn.

Zo werkt de organisatie aan een degelijke beheersing van haar risico’s en is ze transparant over haar functioneren. Ze 
legt	hiermee	de	basis	voor	een	effectieve,	efficiënte,	kwaliteitsvolle	en	integere	organisatie.

Aanbeveling 2
In functie van de verschillende informatienoden (politiek, management, beleidsdomeinen, diensten) ontwikkelt de or-
ganisatie een rapporteringssysteem voor de periodieke opvolging van haar doelstellingen. Ze heeft daarbij onder meer 
aandacht voor de concretisering van haar doelstellingen (bv. via indicatoren), kengetallen en de afstemming van haar 
aanpak voor de verschillende rechtspersonen (gemeente, OCMW). 

Aanbeveling 3
De	organisatie	stuurt	de	financiële	processen,	bij	met	bijzondere	aandacht	voor:	

•  een stapsgewijze afstemming van de processen tussen de gemeente en het OCMW met aandacht voor continuï-
teit, functiescheiding en een afstemming van de rapportering;

•  oppuntstelling van de feitelijk gedelegeerde bevoegdheden;

•  een heldere en adequate visumprocedure; 

•  het rechtenbeheer in de gehanteerde boekhoudsoftware.

Aanbeveling 4
De organisatie neemt de nodige maatregelen om:

•  bij de aanstelling van partners te verzekeren dat de markt (voldoende frequent) wordt geraadpleegd;

•  haar contractbeheer en -opvolging te systematiseren en contracten tijdig te vernieuwen.
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  4.4.2 organisatiecultuur
Uit de zelf-evaluatie kwamen vooral verbeterpunten naar voor die te maken hadden met de cultuur van de organisatie. 
Deze situeren zich op 5 domeinen en werden vertaald in volgende actiepunten

klantgerichtheid

•  Visie klantgerichtheid verder uitdragen (communicatie; in ons DNA)

•  Jaarlijks vijf kernprocessen doorlichten

•  Bepalen aanpak om aanbod te expliciteren (tussentijds communiceren)

•  Opzetten management van klachten, incidenten, suggesties

•  Methodiek bepalen / ontwikkelen om klanten actief te bevragen (verwachting) en klanttevredenheid te meten

kwaliteit

•  Awareness creëren rond kwaliteitsvol werken

•  Introduceren van kwaliteitsdenken op MAT-niveau

•  Opzetten strategisch opleidingsbeleid

•  Methodiek ontwikkelen en communiceren om niveau van kwaliteit (MAT + per afdeling) te bepalen

•  Regelmatige terugblik op wat goed is en dat communiceren

beleidsvoering

•  Bepalen hoe we ons voorbereiden op volgende legislatuur (kalender / mijlpalen)

•  In kaart brengen huidige situatie en communiceren (samen met actiepunt 1)

•  Bepalen delegatie van bevoegdheden

•  Voorbereiden / opstellen afsprakennota 

•  Uitwerken schepenacademie

communicatie

•  Cultuurverandering vanuit Management Team / Diensthoofden 

•  Inbouwen van communicatie in projectplan

samenwerking

•  Veranderende organisatie implementeren van hiërarchisch naar meer proces & projectmatige aansturing

•  Procesmatige aanpak implementeren

•  Verloning herbekijken (toelagen, waarderingscyclus, resultaatgericht denken)

•  Teambuildingmomenten voorzien (opportuniteiten zien en pakken)
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