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Woord Vooraf

Inleiding
Beste lezer,
Alvast bedankt om de uitdaging aan te gaan om deze ‘turf’ van een omgevingsanalyse te lezen. Deze
279 bladzijden tellende analyse met haar 31.226 woorden neemt je mee op een trip door het heden
en verleden van Aartselaar en dit in diverse aspecten.
Aartselaar bouwt reeds verscheidene jaren aan een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening om een
aantrekkelijke, leuke en sociaal-voelende gemeente te realiseren waar iedereen graag leeft, woont,
werkt én zich ontspant. Hiervoor zorgen de ruim 130 personeelsleden die dag in, dag uit, op
verschillende plaatsen ook 24/24 in de weer zijn om hun diensten en producten aan te bieden aan
bedrijven, organisaties, verenigingen, bezoekers en aan meer dan 14.255 inwoners.
Dit document bied je de mogelijkheid om duidelijk en versterkt met grafieken en tabellen, na te gaan
of we de juiste methoden hanteren om verder te bouwen aan een ‘Aangenaam Aartselaar’, rekening
houdende dat het verleden ons heden beïnvloedt. Even belangrijk is natuurlijk dat beseft wordt dat
heden en toekomst ook steeds veranderen, dus hoe meer je weet van het heden, hoe meer dat je
een betere toekomstvisie kan vormgeven om uiteindelijk te komen tot een gemeente waar het
inderdaad goed leven, wonen, werken én ontspannen is.
De verschillende indicatoren in deel I kunnen je hierbij helpen. Van belang is natuurlijk dat je zelf
verbanden legt tussen de indicatoren en zo een algemeen inzicht krijgt in de staat van de gemeente.
In deel II wordt er een overzicht gegeven van de interne werking van de gemeente. Je vindt er o.m.
de personeelsformatie terug en enkele middelen die gebruikt worden om bovengenoemd doel te
bereiken.
Tot slot vind je achteraan een opsomming van allerlei bijlagen bij deze omgevingsanalyse waar je
meer gedetailleerde info krijgt over opgenomen of niet opgenomen items in de analyse, voor
sommigen minder relevant, voor anderen dan weer razend interessant. Deze bijlagen kan je steeds
op eenvoudig verzoek bij mij opvragen, digitaal is de snelste én handigste weg hiervoor.
Veel leesplezier !

Dirk De Herdt
Februari 2019
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Algemeen
oord Vooraf
Wat is een omgevingsanalyse ?
Een omgevingsanalyse geeft een lokaal bestuur een beeld van de noden en behoeften van interne en
externe belanghebbenden. Het is een instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men
op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen, ondernemingen,
enz.. Het is zinvol om een omgevingsanalyse als dynamisch instrument te beschouwen dat
opgevolgd wordt en in de mate van het mogelijke en nuttige, regelmatig aangepast wordt. Daardoor
kan het beleid snel inspelen op de behoeften en gewijzigde omstandigheden en de planning en het
meerjarenplan daaraan aanpassen. Zo maakt de omgevingsanalyse deel uit van het cyclische en
dynamische karakter van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Bij de voorbereiding van een omgevingsanalyse is het nodig dat het bestuur een goede selectie van al
de beschikbare informatie maakt. Dat betekent dat er rekening moet gehouden worden met de
specificiteiten die eigen zijn aan het bestuur, m.a.w. op maat van het bestuur. De omgevingsanalyse
bevat op die manier de informatie waaruit belangrijke uitdagingen voor de volgende jaren kunnen
worden gedistilleerd. Een omgevingsanalyse bestaat uit een extern en een intern luik en is ook een
onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan.
De externe omgevingsanalyse brengt de omgeving en behoeften van de belanghebbenden zoals
burgers, verenigingen, ondernemingen, enz… in kaart. Ook de grotere maatschappelijke trends en
effecten op de behoeften op langere termijn zijn hierbij van belang.
De ‘interne’ omgevingsanalyse gebeurt door een zelfevaluatie waardoor het bestuur kan
onderzoeken wat er in hun organisatie goed zit en waarop ze het best verder kan inzetten om de
werking te optimaliseren. Hierdoor kan er systematisch gewerkt worden aan de verbetering van de
interne organisatie. Een goed werkende interne organisatie is immers belangrijk om de
beleidsdoelstellingen op een effectieve en efficiënte wijze te realiseren. Deze zelfevaluatie wordt
gestuurd en opgemaakt door het Managementteam in nauwe samenwerking met de diensthoofden.
Samen kiezen zij een methodiek en stellen een trajectverantwoordelijke aan. Vervolgens dient een
plan van aanpak opgemaakt te worden, een manier (traject) van communicatie bepaald en een
zelfevaluatieteam (niet te groot) samengesteld. Belangrijk is dat hier een organisatiebrede
vertegenwoordiging in aanwezig is met medewerkers die met voldoende expertise kunnen oordelen
over de verschillende thema’s.
Algemeen kan gesteld worden dat de omgevingsanalyse een basisdocument is om het
doelstellingenkader te voeden en richting te geven. Het is dus geen doel op zich, maar een middel
om keuzes te maken voor het geplande beleid. Het is een middel om stapsgewijs, gericht, op maat
en vanuit een persoonlijke motivatie te werken aan een permanente verbetering van het beleid,
werking, dienstverlening en aanbod. Het gebruik van de omgevingsanalyse moet een meerwaarde
zijn en tot iets leiden, namelijk concreet aantoonbare verbeteringen in het beleid, de werking,
dienstverlening en het aanbod van een bestuur, dienst, afdeling of team.

Praktische Info

In deze omgevingsanalyse komen vaak enkele termen en afkortingen terug, hieronder vind je een
opsomming van de meest voorkomende letterwoorden terug alsook de verklaring van sommige
begrippen.

Lijst afkortingen
CAW = Centum voor Algemeen Welzijn
CRAB = Centraal Referentie Adressenbestand
DALY = of Disability Adjusted Life Year is de meeteenheid die de Wereldgezondheidsorganisatie van de
Verenigde Naties (de WHO) gebruikt om schade voor de gezondheid te meten. Een DALY is het aantal verloren
productieve jaren van een persoon door overlijden of ziekte. Een DALY is dus een verloren jaar als gevolg van
gezondheidsproblemen.

ELZ = Eerstelijns Gezondheidszorg
GGZ = Geestelijke Gezondheids Zorg
GF = Gerechtelijke Feiten
GIB = Gewaarborgd Inkomen Bejaarden
HERCOSI = Hercontactname Slachtoffers Inbraak
IGO = Inkomensgarantie ouderen
IKT = Inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen)
ISLP = Integrated System Local Police
KSZ = Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Kwartiel = Kwartielen zijn de (3) waarden die een geordende reeks uitkomsten in 4 gelijke stukken
verdelen, die ieder een kwart van de uitkomsten bevatten.
Lden = De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door
omgevingslawaai uit te drukken. Met ingang van 2004 werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen
verplicht. Dit hing samen met de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.

Lnight = Het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau, dat wordt gehanteerd als een
indicator voor slaapverstoring

LIPRO = (LIfestyle-PROjections: Van Imhoff en Keilman,1991) omvat een typologie van huishoudens en
van huishoudensposities en software die toelaat een beginpopulatie, verdeeld naar leeftijd, geslacht en
huishoudenspositie naar de toekomst te projecteren, op basis van transitiekansen tussen deze posities

OI = onmiddellijke inning
OKI = Onderwijs Kansarmoede indicator
PPT = procentpunt

RR = relatief risico
VAD = Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
VIGeZ = Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
VRIND = Vlaamse Regionale Indicatoren
De Vrind-classificatie is een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met
opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie waarbij het ruraal
overgangsgebied en het ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd.

YLD = Years lived with Disabilities
YLL = Years of Life Lost

Typologie
VRIND-cluster
Relevantie:
Geeft weer met welke andere gemeenten de gemeente in kwestie vergeleken kan worden. Deze
typologie is gebaseerd op socio-economische indicatoren. Vergelijkingsbasis gebaseerd op het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De VRIND-classificatie is een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke
Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd
(VRIND2004-2005).
Aartselaar wordt hierin geclassificeerd als ‘grootstedelijke rand’ samen met volgende gemeenten :
Boechout – Borsbeek – De Pinte – Destelbergen – Edegem – Evergem – Hemiksem – Hove – Kontich –
Lint – Melle – Merelbeke – Mortsel – Niel – Schelle – Wijnegem – Wommelgem – Zwijndrecht

Bron = https://www.statistiekvlaanderen.be/gebiedsindelingen-vrind

Belfius-cluster
Relevantie:
Geeft weer met welke andere gemeenten de gemeente in kwestie vergeleken kan worden. Deze
typologie is gebaseerd op socio-economische indicatoren.

BELFIUS.Agglomeratiegemeenten met tertiaire activiteit (Cluster V10)

Belfius heeft de gemeenten ingedeeld in groepen of clusters met min of meer homogene kenmerken,
hiervoor gebruikte ze ongeveer 150 verschillende indicatoren. Omdat de diverse indicatoren
evolueren in tijd moet de clusterindeling geregeld opnieuw gebeuren. Belfius heeft momenteel de
gemeenten ingedeeld in zes grote types : woongemeenten, landelijke gemeenten, gemeenten met
een concentratie van economische activiteit, verstedelijkte gemeenten, grote en regionale steden en
kustgemeenten. De eerste vier groepen krijgen nog een verdere onderverdeling, wat uiteindelijk
leidt tot zestien clusters.
Aartselaar werd ingedeeld in de cluster v10 = ‘Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende
bevolking’ en dit samen met volgende gemeenten :
Anzegem – Beerse – Deerlijk – Dessel – Grobbendonk – Ingelmunster – Laakdal – Lendelede –
Lummen – Olen – Oostrozebeke – Opglabbeek – Puurs – Schelle - Tessenderlo – Wielsbeke –
Wommelgem.

Bron = https://www.belfius.com/NL/Media/Bijlage%20persbericht%20Vlaanderen_tcm_80-150639.pdf
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Gebiedsinformatie

Gebiedsinformatie
Inleiding
In dit deel wordt een algemeen beeld geschetst wat betreft de Aartselaarse bevolking, evoluties
over aantal inwoners, nationaliteiten en samenstelling van de huishoudens.

Samenvatting
Aartselaar telde op 01 januari 2017 14.222 inwoners wat een daling is met 0,35% ten opzichte van
het referentiejaar 2005. (Ten opzichte van 10 jaar geleden is er zelfs een daling van het
inwonersaantal met 0,72%). Hiermee gaat onze gemeente in tegen de trend van de andere
gemeenten van de Belfiuscluster (v10) waartoe ze behoort waar een stijging is van 6,7%. Ook voor
het Vlaams Gewest stijgt het gemiddeld aantal inwoners met 7,8%.
De dichtst bevolkte sector (wijk) in de gemeente is ‘De Leug’ met 6.479 inwoners per km².
Voor de toekomst wordt er voor Aartselaar wel een bevolkingstoename verwacht. Volgens de
projecties van Statistiek Vlaanderen zou het inwonersaantal van Aartselaar tussen 1 januari 2018 en
2035 van ongeveer 14.280 inwoners stijgen naar ongeveer 14.587 inwoners in 2035. Dit is een groei
van 2,57% ten opzichte van 2017. Deze stijging is merkelijk lager dan deze in de Belfiuscluster (v10)
waar er een stijging verwacht wordt van 7% wat meer in de lijn ligt van het Vlaams Gewest dat een
stijgingsverwachting heeft van 7,6%.
De evolutie en samenstelling van de bevolking hangt af van 2 factoren : enerzijds de natuurlijke
aangroei en anderzijds de verhuisbewegingen. De natuurlijke aangroei (aantal geboorten min het
aantal overlijdens) bedraagt in 2016 -3,4 per 1.000 inwoners. Ook hier verschilt Aartselaar sterk met
de cijfers van de Belfiuscluster (v10) en het Vlaams Gewest die een aangroei hebben van
respectievelijk 0,7 en 0,8 per 1.000 inwoners.
Het saldo van de verhuisbeweging bedraagt in 2016 10.
In 2017 had 4,61% van de Aartselaarse bevolking niet de Belgische nationaliteit. Binnen de
Belfiuscluster (v10) hebben enkel Dessel, Wommelgem, Beerse en Opglabbeek een hoger aandeel.
Het gemiddelde binnen de cluster bedraagt 3,7%. Het groeipercentage van het aantal inwoners dat
niet de Belgische nationaliteit heeft, bedraagt in Aartselaar ten opzichte van 2007 75,92%.
Als we kijken naar de nationaliteit van deze niet-Belgen zijn het vooral Nederlanders, Marokkanen,
bewoners van ex-Joegoslavië en Polen die zich in Aartselaar komen vestigen.
Het aantal inwoners met een buitenlandse herkomst bedraagt in Aartselaar in 2016 6,57% van het
totale inwonersaantal voor inwoners met een EU herkomst en 7,56% voor inwoners met een niet-EU
herkomst. Beide percentages liggen hoger dan deze van de Belfiuscluster (v10), waar ze
respectievelijk 5,80% en 4,46% zijn. Het Vlaams Gewest kent dan weer een hoger percentage met
9,21% (EU) en 11,26% (niet-EU).
Wat de verdeling van de inwoners naar leeftijd betreft, krijgen we in Aartselaar het volgende beeld :
29,90% van de bevolking is jonger dan 30 jaar, 38,70% is tussen de 30 en 60 jaar en 31,40 is ouder
dan 60 jaar.
Net als in de rest van Vlaanderen neemt ook in Aartselaar de druk op de groep actieve volwassenen
(20-64 jarigen) door zorgnoden toe. Dit wordt uitgedrukt in de afhankelijkheidsratio. Deze ratio is in
Aartselaar gestegen van 66,3 in 2010 naar 79,0 in 2017. Deze stijging is veel sterker dan vergeleken
met de Belfiuscluster (v10) en het Vlaams Gewest.
Bij de privéhuishoudens zien we een verdere stijging van het aantal éénpersoonshuishoudens en
tweepersoonshuishoudens, de driepersoons-, vierpersoons- en vijf of meerpersoonshuishoudens
blijven verder dalen in vergelijking met 2010 of vroeger. In 2017 was de grootste groep deze van de
tweepersoonshuishoudens met 40,20%, gevolgd door de éénpersoonshuishoudens (25,56%), de
driepersoonshuishoudens (14.63%), de vierpersoonshuishoudens (14,15%) en tenslotte de vijf- of
meer persoonshuishoudens (5,43%).

Het aantal alleenstaande ouders met 1 of meer minderjarige kinderen is met 58,9% gestegen t.o.v.
het jaar 2000. Ten opzichte van 2013 nog steeds een stijging van 13,17%. Aartselaar zit hiermee bij
de grootste stijgers in de Belfiuscluster (v10) (4e grootste stijger na Puurs, Beerse en Tessenderlo).

Evolutie van de totale bevolking.
Op 1 januari 2017 waren er in Aartselaar 14.222 inwoners. Vergeleken met het referentiejaar 2005
daalt het aantal inwoners met 0,35%.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf

Inwoners per stadsdeel
Verdeling van het aantal inwoners per wijk. De gemeente Aartselaar is ingedeeld in 8 wijken, meer

bepaald : Bruynenbaert – Buerstede – De Leug – Koekoek – Lindenbos – Ten Dorpe – ’t Heiken Ysselaar

Bron : Provincies in cijfers
URL = https://provincies.incijfers.be/databank/?report=steekkaart_demografie&input_geo=gemeente_11001

Bevolkingsaangroei
De natuurlijke bevolkingsaangroei is de verhouding tussen de geboorten en sterfgevallen (accress).

Voor de gemeente Aartselaar bedraagt de natuurlijke aangroei -3,4 per 1.000 inwoners in 2016.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf

Verhuisbewegingen – Migraties in de gemeente
We onderscheiden twee soorten ‘verhuisbewegingen’. Enerzijds hebben we de ‘interne’

migraties/verhuisbewegingen die verwijzen naar verhuisbewegingen tussen de gemeente Aartselaar
en andere steden/gemeenten in België. Anderzijds zijn er de internationale
migraties/verhuisbewegingen die verwijzen naar verhuisbewegingen tussen de gemeente Aartselaar
en het buitenland. In 2016 bedraagt het saldo van alle verhuisbewegingen 10.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf

Aantal inwoners met een niet-Belgische nationaliteit
Aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit in % t.o.v. het totaal aantal inwoners in 2017. In de

gemeente Aartselaar zijn er in 2017 656 inwoners met een vreemde nationaliteit of 4,61% van de
totale bevolking. De grafiek hieronder toont ook de verhouding met de andere gemeenten in
dezelfde Belfiuscluster. (gemiddelde in Belfiuscluster = 3,7%).

Bron : Gemeentemonitor
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Aantal inwoners met een niet-Belgische nationaliteit

Evolutie aantal vreemdelingen

Top 10 inwoners niet-Belgische herkomst

Aantal personen van buitenlandse herkomst t.o.v. de totale bevolking, op 1 januari van het jaar. Om
de herkomst van een persoon te bepalen worden er 4 criteria in rekening gebracht : de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit
van de vader en deze van de moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit,
dan wordt de persoon beschouwd als zijnde van buitenlandse herkomst.
Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt
eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar deze van de moeder, de
huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
In 2016 had 6,57% van de inwoners van Aartselaar een EU herkomst en 7,56% een niet-EU herkomst.

Bron: Gemeentemonitor
URL = https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf

Bron : Rijksregister, berekend door Diensten Data & Analyse van de Vlaamse provincies
Herkomst is gebaseerd op geboortenationaliteit persoon of geboortenationaliteit ouders, men gaat
terug naar het verleden vandaar landen die niet meer bestaan, met name 'USSR' en 'Joegoslavië'.
Het zijn vooral personen met Nederlandse, Marokkaanse en voormalig Joegoslavische origine die zich
in Aartselaar vestigen.

Onderstaande kaart met het aandeel niet-Belgen naar herkomst t.o.v. de gehele bevolking in
Aartselaar. Waar er minder dan 5 inwoners van niet niet-Belgische herkomst zijn, wordt geen
resultaat weergegeven.

Bron : Provincies in cijfers

URL = https://provincies.incijfers.be/databank/?report=steekkaart_demografie&input_geo=gemeente_11001

Bevolkingsprognose
De te verwachte bevolkingsaangroei tussen 1 januari 2018 en 2035.

Voor de toekomst (t.e.m. 2035) wordt in Aartselaar een bevolkinstoename verwacht. Volgens de
projecties van Statistiek Vlaanderen zou het inwonersaantal van Aartselaar van ongeveer 14.280
inwoners in 2018 stijgen naar ongeveer 14.587 inwoners in 2035.
Dit is een groei van 2,57 % ten opzichte van 2017.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf

Inwonersaantal naar leeftijd
Onderstaande grafiek toont het inwonersaantal naar leeftijd op 01 januari 2017 met daarnaast de

prognose voor 2035 en dit in vergelijking met de Belfiuscluster waartoe Aartselaar behoort.
In Aartselaar in 2017 is 29,90% van de bevolking jonger dan 30 jaar, 38,70% is tussen de 30 en 60 jaar
en 31,40% is ouder dan 60 jaar.

Bron : Gemeentemonitor
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Afhankelijkheidsratio
De onafhankelijkheidsratio is de verhouding tussen de jongeren en senioren enerzijds (de 0-19
jarigen en de 65 plussers samen) en de groep actieve volwassenen (20-64 jarigen) anderzijds. Hoe

hoger de afhankelijksratio, hoe meer druk op de groep actieve volwassen mensen (20-64 jarigen)
door zorgnoden.
In Aartselaar is de afhankelijksratio de laatste 10 jaar sterk toegenomen, een stijging van liefst
19,16% in 2017 t.o.v. 2010. Dit in schril contrast met de andere gemeenten in dezelfde
Belfiuscluster en het Vlaams Gewest.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf
Privé huishoudens
Hieronder vind je de samenstelling van de private huishoudens op 1 januari 2017.

In Aartselaar waren er in Aartselaar 5.931 private huishoudens waarvan 1.516
éénpersoonshuishouden (25,56%), 2.384 tweepersoonshuishoudens (40,20%), 868
driepersoonshuishoudens (14,63%), 841 vierpersoonshuishoudens (14,18%) en 322 vijf- of meer
persoonshuishoudens (5,43%).

Evolutie van de private huishoudens

Bron : Provincies in cijfers
URL = https://provincies.incijfers.be/jive?workspace_guid=ae39202e-49b4-4ea4-a393-1302978c8a12

Alleenstaande ouders met minstens 1 minderjarig kind
Het aantal alleenstaande ouders met minstens 1 minderjarig kind.
Het aantal alleenstaande ouders bedraagt in 2017 232 of een stijging met 58,9% ten opzichte van

het jaar 2000. De laatste 5 jaar nog steeds een stijging van 13,17%.

Bron : Provincies in cijfers
URL = https://provincies.incijfers.be/jive?workspace_guid=88c3b78f-02c5-46df-b413-f33cc7403eb6
Evolutie van de private huishoudens t.o.v. de andere gemeenten in dezelfde Belfiuscluster

Bron : Provincies in cijfers
URL = https://provincies.incijfers.be/jive?workspace_guid=ae39202e-49b4-4ea4-a393-1302978c8a12

Aartselaar, woongemeente (~WONEN)
Inleiding
De informatieblokken in dit onderdeel geven een algemeen beeld over het patrimonium waarin de
Aartselarenaren wonen. De informatie kan vragen beantwoorden zoals : hoe kwalitatief is dit patrimonium, is
het aanbod afgestemd op de vraag, heeft iedere inwoner toegang tot de woningmarkt, tot welke prijs, is de
woonomgeving van de Aartselarenaren minstens voorzien van de noodzakelijke basisbehoeften ? Is deze
woonomgeving veilig genoeg en is een minimale vorm van bereikbaarheid gegarandeerd ? En hoe is het gesteld
met het verplaatsingsgedrag van de inwoners ?

Samenvatting
1. Het Aartselaars woonpatrimonium
Net als in andere Vlaamse steden en gemeenten neemt de oppervlakte bebouwde percelen
toe. Het woningenbestand in Aartselaar bestaat uit 33,66% gesloten bebouwing, 22,72%
halfopen bebouwing, 22,68% open bebouwing, 6,98% appartementsgebouwen, 1,6%
handelshuizen en 12,36% andere gebouwen. Opvallend is dat er in Aartselaar minder open
bebouwing is en meer gesloten bebouwing dan het gemiddelde van de Belfiuscluster (v10).
Het aantal appartementen ligt dan weer ruim boven het gemiddelde (meer dan het dubbele).
Als we dit algemeen aanbod afzonderlijk bekijken zien we dat het aanbod aan sociale
woningen in Aartselaar nog steeds het laagste is van alle gemeenten in de Belfiuscluster
(amper 12 waar het clustergemiddelde 229,61 bedraagt). Koplopers zijn hier de gemeenten
Laakdal (509), Olen (438), Schelle (432) en Puurs (428).
Relevante indicatoren : Type bebouwing - Evolutie bebouwde percelen - Spreiding van het woningbestand, naar type - Sociaal
woningaanbod – Sociale huurwoningen

2. Betaalbaarheid en comfort van het wonen
De evolutie van de verkoopprijs van woongelegenheden en bouwgronden verschilt
naargelang de aard van de woning. Op 11 jaar tijd (2005 t/m 2016) steeg de gemiddelde prijs
voor appartementen, flats en studio’s met 68,84% (met een piek van 84,23% in 2015). Voor
gewone woonhuizen is er een stijging met 41,24% en de gemiddelde prijs voor villa’s,
bungalows en landhuizen steeg in dezelfde periode met 51,60%.
De gemiddelde prijs voor bouwgrond daalde in 2014 met21,3% t.o.v. 2013 maar ligt nog ruim
boven de gemiddelde bouwgrondprijs van de Belfiuscluster (43,82%) en het Vlaams Gewest
(27,47%).
Het comfortniveau van de Aartselaarse woning ligt gemiddeld hoger dan in de Belfiuscluster
(v10), enkel Opglabbeek doet beter (1%).
Wat betreft de woonzorgcentra liggen de gemiddelde dagprijzen hoger dan het gemiddelde
in Vlaanderen.
Relevante indicatoren : Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden – Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond –
Betaalbaarheid van het wonen : woonquote – Inwoners met betalingsmoeilijkheden – Betaalbaarheid van de woonzorgcentra :
vergelijking dagprijzen – Betaalbaarheid van de assistentiewoningen : dagprijzen – Comfortniveau van de woning – Structurele
problemen woning – Woning met balkon-koer-terras-patio – Woning met tuin – Internet in woning – Tevredenheid : staat van de
straten – Tevredenheid : staat voetpaden – Tevredenheid : staat fietspaden – Tevredenheid : woning -

3. Energieverbruik en basisvoorzieningen van de woningen en de bereidheid tot ecologisch
gedrag
Wat betreft het energieverbruik van de huishoudens voor verwarming zit Aartselaar met 6,4
MWh iets onder het Belfiusclustergemiddelde (v10) dat 6,6 MWh bedraagt. Samen met
Anzegem is Aartselaar koploper wat betreft groenestroomcertificaten, 100% van het
geïnstalleerd vermogen komt in aanmerking voor groene stroomcertificaten.
Als we de vergelijking maken van het aandeel inwoners van de gemeente dat aangesloten is
op een rioolwaterzuiveringsinstallatie t.o.v. van de Belfiuscluster (v10) zien we dat Aartselaar
met 94,8% op een derde plaats komt na Opglabbeek (98,4%) en Schelle (96,6%).
De Aartselarenaar produceert t.o.v. de andere gemeenten van de IGEAN-regio relatief veel
restafval, zo’n 126 kg per inwoner en staat daarmee op de derde plaats, enkel Mortsel en
Brasschaat produceren met 131 kg/inwoner nog meer restafval. 88% van de inwoners is
tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente.
Relevante indicatoren : Dubbele beglazing – Condensatieketel in woning – Groendak – Geïsoleerd dak – Zonneboiler in woning –
Zonnepanelen – Zuiveringsgraad riolering – Restafval - Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen

4. Veiligheid van de woonomgeving
Het onveiligheidsgevoel van de Aartselarenaar is evengroot tegenover de gemeente als tegen
de buurt en is daarmee vergelijkbaar met de andere gemeenten uit de Belfiuscluster (v10),
amper 2% geeft aan zich vaak/altijd onveilig te voelen, 10% voelt zich af en toe onveilig. Dit
geldt ook voor mijdgedrag voor bepaalde plekken in de gemeente. Wanneer er gepeild
wordt naar buurthinder geeft 58% van de inwoners aan beperkte hinder te ondervinden. In
vergelijking tot de andere gemeenten in de Belfiuscluster (v10) is dit de laagste score. Dit
geldt ook voor verkeer, trillingen, burenlawaai en ongedierte.
Wat criminaliteitscijfers 2017 betreft is er een stijging van 21,27% t.o.v. 2016.
Relevante indicatoren : Algemeen onveiligheidsgevoel – Mijdgedrag op bepaalde plekken – Buurthinder - Buurtproblemen :
lastiggevallen op straat – Lawaaihinder, milieuhinder en vandalisme – Veiligheid : belanghebbenden – Dringende noodhulpinterventie – Vrijheidsbeneming – Politionele slachtofferbejegening – Lokale opsporing & onderzoek – Winkeldiefstallen –
Fietsdiefstallen – Verkeer – Diefstal in de woning - Verkeersonveiligheid – Overlast – Bezit verdovende middelen –
Lawaaioverlast – Diefstal uit voertuigen – Diefstal in gebouwen – Intrafamiliaal geweld – Nationale prioriteiten – Geïntegreerd
drugsbeleid – Sociale en fiscale fraude – Geweldscriminaliteit – Illegale transmigratie/openbare orde - Criminaliteitscijfers

5. Basismobiliteit en Verkeersveiligheid
Inzake verkeersveiligheid blijft het aantal verkeersongevallen nog steeds stijgen (5,62% t.o.v.
2016) daar waar in de andere gemeenten van de HEKLA politiezone overal een sterke daling
zich voordoet.
Het aantal verkeersongevallen met letsels is in 2017 sterk gedaald en voor het eerst in vier
jaar tijd waren er geen dodelijke slachtoffers.
Van het Beleidsplan verkeersveiligheid Aartselaar 2014-2018 werd er de helft van de acties
verwezenlijkt en zijn er enkele momenteel in uitvoering (o.m. fietsenstallingen). 31% van de
Aartselarenaren geeft aan dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente.
62% van de bevraagde inwoners is tevreden over de staat waarin de straten zich bevinden,
beduidend hoger dan de tevredenheid over de staat van de fietspaden (33%) en voetpaden
(39%).
Relevante indicatoren : Verkeersslachtoffers met letsels – Verkeersslachtoffers naar type verwonding – Verkeersongevallen
naar type voertuig - Gebruik van openbaar vervoer – Fietsbeleid

6. Het verplaatsingsgedrag van de Aartselarenaar
Als we kijken naar de vervoermiddelen van de Aartselarenaar dan zien we dat 95% een auto
heeft, 89% een fiets en 22% een elektrische fiets. 13% heeft een bromfiets/moto. Een zelfde
beeld zien we ook bij de andere gemeenten in de Belfiuscluster (v10). Wat betreft het bezit
van abonnementen voor openbaar vervoer scoort Aartselaar met 41% beter dan het
gemiddelde in de Belfiuscluster (32%).
In zijn vrije tijd verplaatst de Aartselarenaar zich het meest met de auto (67%), hij gaat ook
liever te voet (58%) dan met de fiets (48%). Als we de vergelijking maken met de andere
gemeenten in de Belfiuscluster (v10), valt op dat 23% van de inwoners zich in hun vrije tijd
verplaatsen met bus/tram, ruim boven het Belfiusclustergemiddelde van 9,72%.
Als we kijken naar het duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden van de
Aartselarenaar dan zien we dat 39% aangeeft nooit de fiets te nemen, 22% gaat zelfs nooit te
voet.
Wat betreft parkeermogelijkheden geeft 52% van inwoners aan dat er voldoende
parkeerplaatsen zijn in de gemeente.
Relevante indicatoren : Bezit vervoermiddelen – Tevredenheid openbaar vervoer in de buurt - Tevredenheid openbaar vervoer in
de gemeente – Veilig verplaatsen voor kinderen - Voldoende fietspaden – Voldoende parkeerplaatsen - Tevredenheid over de
staat van de fietspaden, voetpaden en straten - Verplaatsingen in de vrije tijd – Dominant vervoermiddel – Verplaatsing van en
naar werk – Duurzaam verplaatsingsgedrag korte afstanden

Evolutie bebouwde percelen

Evolutie bebouwde percelen (oppervlakte in hectare).
In Aartselaar bedraagt de totale bebouwde oppervlakte in 2017 456 hectaren, een groei van 5,31%
ten opzichte van 2005.

Bron : Gemeentemonitor
URL =https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Aartselaar.pdf

Wonen & woonomgeving : type bebouwing
Aantal woningen naar type (in %) t.o.v. het totaal aantal gebouwen.
In Aartselaar (2017) is 33,8 % van de gebouwen een gesloten bebouwing, 22,7% halfopen
bebouwing, 22,7% openbebouwing, 6,8% zijn appartementen, 1,6% zijn handelshuizen en 12,3% is
overige bebouwing.

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Spreiding van het woningbestand, naar type
Het gebouwenbestand volgens woningtype, in aantal 2018.
Volgens het type woningen bestaat het woningbestand in Aartselaar uit 33,66% gesloten
bebouwing, 22,72% halfopen bebouwing, 22,68% open bebouwing, 6,98% appartementsgebouwen,
1,6% handelshuizen en 12,36% andere gebouwen.

2018
2010

Huizen in
gesloten
bebouwing

Huizen in
halfopen
bebouwing

Huizen in
open
bebouwing

appartementsgebouwen

Handelshuizen

Alle andere
gebouwen

1 809

1 221

1 219

375

86

664

1 785

1 187

1 207

308

105

630

Bron : STATbel België in cijfers
URL =https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/gebouwenpark#figures – downloads
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 1995-2018

Sociaal woningaanbod
Deze tabel geeft het aantal sociale woningen weer die eigendom zijn van of beheerd worden door
een sociale huisvestingsmaatschappij op datum van 31.12.2016. Alle types woningen die verhuurd
zijn binnen het sociale huurstelsel of leegstaande woningen zijn inbegrepen.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_aartselaar.pdf

Wonen & woonomgeving : sociale huurwoningen
Aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens.
In Aartselaar (2016) heeft 0,2% sociale huurwoningen per 100 huishoudens. De gemiddelde
Belfiuscluster bedraagt 4,4 %.

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden
Evolutie van de verkoopprijs van woongelegenheden (in €).

In Aartselaar bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 2016 van appartementen, flats en studio’s
€ 233.786. Van gewone woonhuizen is de gemiddelde verkoopprijs € 277.006 en van villa’s,
bungalows en landhuizen is de gemiddelde verkoopprijs € 491.664.

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_aartselaar.pdf

Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond.
Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in €).
In Aartselaar bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 2014 van bouwgrond € 243,5 per m².

Bron : Gemeentemonitor
URL = https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_aartselaar.pdf

Betaalbaarheid van het wonen : woonquote
Het percentage van het gezinsinkomen dat aan wonen wordt uitgegeven wordt de woonquote
genoemd.
Aandeel van de inwoners van Aartselaar waarvan de uitgave voor wonen minstens 30% bedraagt van
het gezinsinkomen in 2017.
Bij 17% van de Aartselaarse bevolking bedraagt de algemene woonquote minstens 30%. Bij
eigenaars ligt dit percentage inwoners op 11%, bij huurders op 74%.

Bron : Gemeentemonitor – Survey Gemeentemonitor – Statistiek Vlaanderen/ABB
URL = https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_aartselaar.pdf

Inwoners met betalingsmoeilijkheden
Het aandeel (%) van de inwoners dat tot een huishouden behoort met betalingsmoeilijkheden dat
het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur,
energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten,…) in 2017.

Bron : Gemeentemonitor – Survey Gemeentemonitor – Statistiek Vlaanderen/ABB
URL = https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_aartselaar.pdf

Betaalbaarheid van de woonzorgcentra : vergelijking dagprijzen
Vergelijking van de dagprijzen (2017) voor woonzorgcentra binnen het grondgebied van de
gemeente Aartselaar.
De gewogen gemiddelde dagprijs voor alle kamertypes bedraagt € 60,99. Voor een
éénpersoonskamer € 65,37 en een tweepersoonskamer € 53,14. In Vlaanderen bedragen deze
dagprijzen gemiddeld € 53,67 voor alle kamertypes, € 61,96 voor een éénpersoonskamer en € 54,77
voor een tweepersoonskamer.
Ten opzichte van de nulmeting van 2016 nemen deze prijzen toe in Aartselaar (+ € 1,29 voor alle
kamertypes, + € 1,38 voor éénpersoonskamers, = € 1,12 voor tweepersoonskamers) met zo’n 2,16%

Bron : Zorg-en-gezondheid – woonzorgweb
URL = http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418291
https://www.zorg-en-gezondheid.be/dagprijzen

Betaalbaarheid van de assistentiewoningen : dagprijzen
In Aartselaar biedt Zonnewende Residentie Vincent Van Gogh assistentiewoningen aan met een
dagprijs vanaf € 45,50 voor zowel 1- en 2-persoonsflats.
Bron : woonzorgweb
URL = https://www.woonzorgweb.be/serviceflats/antwerpen/aartselaar/serviceflatgebouw-residentie-zonnewende

Comfortniveau van de woning
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te wonen met middelmatig comfort.
96 % van de Aartselarenaren woont met minstens middelmatig comfort (=warm stromend water,
een badkamer of douche en centrale verwarming (2017).

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Comfortniveau van de woning : structurele problemen

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te wonen met ernstige structurele problemen.
9 % van de Aartselarenaren geeft aan (2017) in een woning te wonen met ernstige structurele
problemen.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Comfortniveau van de woning : balkon-koer-terras-patio

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te wonen met balkon-koer-terras-patio.
90 % van de Aartselarenaren (2017) beschikt over een woning met balkon-koer-terras-patio.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Comfortniveau van de woning : tuin

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te wonen met een tuin.
84 % van de Aartselarenaren (2017) beschikt over een woning met tuin.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Comfortniveau van de woning : internet

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in de woning te beschikken over internet.
95 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken over internet in de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Comfortniveau van de woonomgeving : staat van de straten
Aandeel (%) inwoners tevreden is met de staat van de straten in de gemeente.
62 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan tevreden te zijn met de staat van de straten in
Aartselaar.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Comfortniveau van de woonomgeving : staat voetpaden
Aandeel (%) inwoners tevreden is met de staat van de voetpaden in de gemeente.

39 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan tevreden te zijn met de staat van de voetpaden in
Aartselaar.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Comfortniveau van de woonomgeving : staat fietspaden
Aandeel (%) inwoners tevreden is met de staat van de fietspaden in de gemeente.
33 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan tevreden te zijn met de staat van de fietspaden in

Aartselaar.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Comfortniveau van de woning : tevredenheid woning
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft tevreden te zijn met zijn woning.

90 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan tevreden te zijn met de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Duurzaamheid van de woning : dubbele beglazing
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige en energie
recupererende voorzieningen.

95 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken over dubbele beglazing in de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Duurzaamheid van de woning : condensatieketel
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige en energie
recupererende voorzieningen.

77 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken over een energiezuinige
condensatieketel in de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Duurzaamheid van de woning : groendak
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een woning let energiezuinige en energie
recupererende voorzieningen.

1 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken over een groendak op de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Duurzaamheid van de woning : geïsoleerd dak
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige en energie
recupererende voorzieningen.

84 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken over geïsoleerd dak op de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Duurzaamheid van de woning : zonneboiler
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige en energie
recupererende voorzieningen.
3 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken een zonneboiler in de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Duurzaamheid van de woning : zonnepanelen
Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige en energie
recupererende voorzieningen.
17 % van de Aartselarenaren (2017) geeft aan te beschikken over zonnepanelen op de woning.

Bron : Statistiek Vlaanderen – Survey vragen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Zuiveringsgraad riolering
De verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aangesloten
inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente (in %).
In Aartselaar zijn 94,8 % van de inwoners aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie in 2016.

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Restafval
Hoeveel restafval de inwoners van Aartselaar produceren.
Een inwoner van Aartselaar produceert 126 kg restafval (2017). Hieronder de evolutie ervan vanaf

Bron : IGEAN – ingestuurde jaarcijfers 2017

Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente.
In Aartselaar is 88 % van de inwoners tevreden over de huisvuilvoorzieningen in (2017).

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Samenleven : Algemeen onveiligheidsgevoel
Aandeel (%) van de inwoners dat zich onveilig voelt in de buurt of de gemeente.
In Aartselaar geeft 88 % van de inwoners aan nooit een onveiligheidsgevoel tegenover de buurt te
hebben en heeft 89 % van de inwoners nooit een onveiligheidsgevoel tegenover de gemeente

(2017).

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Samenleven : mijdgedrag op bepaalde plekken
Aandeel (%) van de inwoners dat bepaalde plekken mijdt in de buurt of de gemeente.
In Aartselaar geeft 92 % van de inwoners aan nooit bepaalde plekken in de buurt te mijden en 90 %
van de inwoners geeft aan nooit bepaalde plekken in de gemeente te mijden (2017).

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Samenleven : buurthinder
Buurthinderscore (%) 2017
In Aartselaar geeft 18 % van de inwoners aan buurthinder te hebben, 58 % van de inwoners geeft
aan beperkte buurthinder te hebben en 23% heeft weinig of geen buurthinder in de gemeente.

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Samenleven : buurtproblemen – lastiggevallen op straat
Inwoners die lastiggevallen worden op straat (%) 2017.
In Aartselaar geeft 96 % van de inwoners aan nooit/zelden te zijn lastiggevallen op straat, 3 % van
de inwoners geeft aan af en toe te zijn lastiggevallen op straat en 1% geeft aan vaak/altijd te worden

lastiggevallen.

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Samenleven : buurtproblemen : lawaaihinder – milieuhinder – vandalisme - verkeershinder
Aandeel inwoners dat hinder ondervindt van lawaai, milieu, vandalisme en verkeer (2017).

Bron : Statistiek Vlaanderen
URL = http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Veiligheid : politiezone HEKLA – resultaatsgebieden : belanghebbenden

Aartselaar maakt deel uit van de politiezone HEKLA. De lokale politie HEKLA verzekert de
basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde,
verkeershandhaving, …) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van
lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone.

Wijkwerking.
Wijkinspecteurs zijn de ogen en oren van het politiekorps binnen de gemeente. Zichtbaarheid en
aanspreekbaarheid zijn sleutelbegrippen in de wijkwerking die maximaal georiënteerd is op de
behoeften en verwachtingen van de bevolking.
Oprichting verschillende BIN’s (Buurtinformatienetwerken), een samenwerkingsverband tussen
inwoners uit een bepaalde wijk en de lokale politie met volgende doelen :
- het veiligheidsgevoel te verhogen
- de samenhang in de buurt te versterken
- de buurtbewoners bewust te maken van het belang van criminaliteit - en brandpreventie
- mee te helpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging
- een samenwerking tussen burger en politie te realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling
Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid
in zijn leefomgeving en de aangifte - meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.
Binnen het BIN is er een permanente informatie-uitwisseling:





tussen de lokale politie en de burgers
door het verspreiden van preventieve tips
met de nadruk op het verspreiden van nuttige informatie
afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers

Een goede voorbereiding en organisatie zijn zeer belangrijk. Daarnaast is ook een constante evaluatie
een voorwaarde om een BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke
organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de
eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.
In 2014 werden in Aartselaar de eerste BIN’s opgestart in de wijken Buerstede, Koekoek, Lindenbos
en Reukens. In 2015 volgden dan wjken Ten Dorpe en Bruynenbaert. Momenteel zijn er nog geen
BIN’s in wijken ’t Heiken en Ysselaar.

Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : dringende noodhulp - interventie
De interventiedienst is de grootste afdeling van het politiekorps en staat 24 uur per dag in voor de

eerstelijnspolitie. Deze dienst komt ter plaatse om vaststellingen te doen of tussenkomsten op het
terrein uit te voeren wanneer men het noodnummer 101 belt. Indien het niet noodzakelijk is dat de
politie ter plaatse komt, kan men steeds klacht neerleggen of aangifte doen op het onthaal. Op die
manier worden de interventieploegen maximaal vrijgehouden voor dringende gevallen. Er zijn
steeds twee interventieploegen op het terrein. Deze ploegen worden nog aangevuld met
toezichtploegen (FLEX-ploegen en DELTA-fietsploegen) die voornamelijk ingezet worden tegen
specifieke lokale overlast of andere criminaliteitsfenomenen.
Hieronder een overzicht van het gemiddeld aantal interventies via de dispatching per dag, per
gemeente. Voor het jaar 2017 zien we een daggemiddelde van 34,2 voor de HEKLA-zone. Het
aandeel van Aartselaar bedraagt daarin 21,05%.

Registraties ISLP – Afhandeling
De politiezone HEKLA beschikt reeds jaren over ISLP-mobiel. ISLP staat voor ‘Integrated System for
Local Police’, zeg maar het informaticasysteem van de lokale politie dat momenteel ook mobiel is.
Voorheen konden alleen op politiecommissariaten zelf opzoekingen in het systeem gebeuren of PV’s
rechtstreeks opgesteld worden. Met ISLP-mobiel kan dit vanop gelijk welke locatie. De
medewerkers kunnen dus in heel de zone en in het hele land mobiel werken via tablet en laptop.
Het grote voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat politie-medewerkers vanop het terrein
toegang kunnen krijgen tot hun eigen intranet en nationale gegevensbanken zoals het Rijksregister,
het DIV en de Algemene nationale gegevensbank. Ze kunnen ook onmiddellijk aan hun documenten
en processen-verbaal. Indien er een controle gebeurt, hebben ze dus steeds de meest recente
informatie binnen handbereik om zo de nodige en gepaste acties te ondernemen.
Hieronder vind je een overzicht terug van alle ISLP afhandelingen van Gerechtelijke Feiten (GF) in de

politiezone HEKLA voor de periode van 2007-2017. Het aandeel van Aartselaar hierin bedraagt
21,41%.

Bron : Jaarverslag 2017 Politiezone HEKLA

Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : vrijheidsbeneming
Om allerlei redenen werden mensen van hun vrijheid beroofd. Dit kan in het kader zijn van een
strafbaar feit of een bestuurlijke aanhouding. In 2017 werden de cellen van politiezone HEKLA iets
minder gebruikt dan de voorbije jaren. Ten opzichte van 2016 een daling van 20,49% wat betreft de

gerechtelijke vrijheidsbeneming en een toename van 51,61% wat betreft de administratieve
vrijheidsbeneming. Cijfers op gemeentelijk vlak worden niet vrijgegeven omwille van
privacyredenen.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : politionele slachtofferbejegening
De functie politionele slachtofferbejegening bestaat uit het geven van adequate opvang, informatie,
bijstand aan het slachtoffer en doorverwijzing. Deze basisfunctionaliteit wordt binnen de politiezone
uitgevoerd door alle leden van het korps, die hiervoor een opleiding kregen.
Slachtoffers verdienen onze aandacht en kunnen steeds beroep doen op de HEKLA-diensten om hen
onmiddellijk na eender welk misdrijf bij te staan of om hen correct door te verwijzen naar meer
gespecialiseerde hulpverlening. Tevens wordt hen ook steeds de mogelijkheid tot hercontactname
aangeboden.
Voor HERCOSI (= Hercontactname slachtoffers inbraak) zien we een daling van 35,07% t.o.v. 2016 en
voor slachtofferbejegening een toename van 49,64% t.o.v. 2016.

Bron : Jaarverslag 2017 Politiezone HEKLA

Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : lokale opsporing en lokaal onderzoek
De dienst recherche voert gerechtelijke onderzoeken uit die zich voornamelijk op lokaal vlak
situeren. Voor het uitvoeren van de onderzoekenworden diverse afspraken gemaakt met
verschillende betrokken partners zoals de gerechtelijke overheid, andere politiezones, de federale

gerechtelijke politie,… Elk jaar worden er bij de lokale politie heel wat verschillende feiten
aangegeven. Een aantal van deze aangiftes betreffen verliezen van documenten of feiten waarbij, op
basis van de aangereikte gegevens, geen bijkomend onderzoek mogelijk is. Ongeveer een derde van
de aangiftes kan wel verder onderzocht worden. Deze onderzoeken worden deels uitgevoerd door
de eerstelijnsdiensten. Voor de grotere onderzoeken of onderzoeken waarbij gespecialiseerde
opsporingsmethoden worden gebruikt, wordt onze lokale recherche ingeschakeld.
Het aantal pv’s in de hele HEKLA politiezone stijgt in 2017 met zo’n 3,88%. Wat betreft aantal pv’s
dat verder onderzoek vereiste, zien we eveneens een lichte toename van 3,41%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstalen in de politiezone HEKLA daalde met 13,67% in 2017 t.o.v. 2016.
Voor de gemeente Aartselaar is er een daling van 13,89% t.o.v. 2016 wat betreft winkeldiefstallen
voor 2017. Wat betreft de vergelijking naar aantal inbraken t.o.v. het inwonersaantal scoort

Aartselaar het hoogste in de politiezone.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Fietsdiefstallen
Het aantal fietsdiefstallen in de politiezone HEKLA steeg in 2017 met 7,86% maar blijft nog ruim
onder het gemiddelde van de periode 2017-2015.
Voor de gemeente Aartselaar is er een stijging met 60% t.o.v. 2016 wat betreft fietsdiefstallen voor

2017 maar blijft de laagste in de politiezone.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Verkeer
De functie verkeer bestaat uit twee belangrijke pijlers, namelijk ondersteuning en
verkeershandhaving. Onder het luik van de ondersteuning vallen o.m. de ongevallenanalyse, het
verlenen van adviezen en de gegevensverwerking. Het luik verkeershandhaving omvat o.m. het

uitoefenen van toezicht (controles) en de daarmee gepaard gaande communicatie en sensibilisering.
In 2017 werden er in de HEKLA politiezone 18.131 pv’s opgesteld voor verkeersinbreuken of een
stijging met 2,66%.
Voor de gemeente Aartselaar echter steeg het aantal verkeersinbreuken met 24,74%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Prioriteit diefstal in de woning
Eén van de drie prioriteiten van de lokale politie HEKLA betreft diefstallen in de woning. Opnieuw
dalen de vaststellingen voor het zevende jaar op rij reeds. Het verschil met 2016 is minimaal (daling
met 1,18%) maar t.o.v. 2011 kunnen we een daling van 38,89% handhaven. Er wordt dan ook

dagelijks ingezet op deze prioriteit.
In 2017 werden er in de HEKLA politiezone 418 diefstallen in woning vastgesteld of een daling met
1,18% t.o.v. 2016.
Voor de gemeente Aartselaar daarentegen steeg het aantal diefstallen in woning met liefst 66,67%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : prioriteit verkeersonveiligheid
Verkeer is een tweede grote prioriteit. Met uitzondering van 2011 (het hoge cijfer is hier wel
grotendeels te verklaren door een wijziging in de afhandelingsprocedure), worden er door HEKLA
jaarlijks zo’n 1.200 ongevallen vastgesteld.

In 2017 werden er in de HEKLA politiezone 1.122 ongevallen vastgesteld of een daling t.a.v. 2016 met
9,37%. Voor de gemeente Aartselaar steeg het aantal verkeersongevallen echter met 5,62%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Prioriteit overlast
Overlast, de derde prioriteit, wordt onderverdeeld in opzettelijke beschadigingen, kleine
milieumisdrijven, bezit van verdovende middelen en geluidshinder.
Hieronder een overzicht waar we voor 2017 vooral een toename met 27,45% zien voor
beschadigingen van onroerende goederen in de HEKLA politiezone.
Ook een overzicht betreffende overlast i.k.v. milieu (sluikstorten – sluiklozen – afvalverbranding)

Hier zien we voor de gemeente Aartselaar een daling van 27,12% t.o.v. 2016 maar nog steeds ver
boven het gemiddelde van de periode 2007-2015 ( 21 inbreuken t.o.v. van 43 in 2017).

Hieronder een overzicht van de afhandeling Gerechtelijke feiten (GF) voor alle vormen van
beschadigingen door vandalisme voor de periode van 2007-2017. T.o.v. 2016 zien we een stijging
van overlast door vandalisme met 11,15%. Voor de gemeente Aartselaar daalde het afhandelen voor
GF voor alle vormen van beschadigingen door vandalisme met 17,55%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Prioriteit overlast - Bezit van verdovende
middelen
Ook bezit van verdovende middelen wordt aangepakt binnen de prioriteit ‘overlast’. Het aantal
feiten blijft gering in vergelijking met de naburige politiezones. Het aantal vastgestelde feiten in

2017 was wel wat hoger dan de voorbije jaren, een stijging met 33,74%.
Voor de gemeente Aartselaar was er een stijging van het bezit van verdovende middelen met liefst
50%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Prioriteit overlast - lawaaioverlast
Het laatste onderdeel overlast, namelijk ten gevolge van lawaai, zien we een daling met 6,5% voor
wat lawaaioverlast betreft t.o.v. 2016 in de HEKLA-zone.
Voor de gemeente Aartselaar is er echter een stijging van de lawaaioverlast met 7,58%.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Aandachtspunt – diefstal uit voertuigen
Opnieuw stellen we vast dat er, net als in 2016, een stijging is van het aantal diefstallen uit
voertuigen voor 2017 (2,86%) Ook voor dit fenomeen wordt dagelijks ingezet op preventie, repressie
en nazorg.

Voor de gemeente Aartselaar is er echter een daling met 55,32% van het aantal diefstallen uit
voertuigen voor 2017.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Aandachtspunt – diefstal in gebouwen
Wat betreft diefstallen in gebouwen, exclusief woningen, zien we in de HEKLA politiezone voor 2017
een stijging met 3,78%. Ook voor dit fenomeen wordt dagelijks ingezet op preventie, repressie en
nazorg.

Voor de gemeente Aartselaar is er zelfs een verdubbeling (100%) van het aantal diefstallen in
gebouwen (excl. woningen).
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Aandachtspunt – intrafamiliaal geweld
Het tweede aandachtspunt, intrafamiliaal geweld, speelt zich voornamelijk af in de privésector.
Aangiftes en klachten over deze problematiek zijn bijgevolg sterk afhankelijk van een aantal
gezinsfactoren, waardoor we een zeer wisselend beeld zien doorheen de jaren. De daling van 2014

en 2015 is niet verdergezet in 2016 en 2017. We zien een lichte stijging van 5,62% voor 2017.
Voor de gemeente Aartselaar blijft er een status quo voor 2017 t.o.v. 2016.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Nationale prioriteiten – inspanningen HEKLA :
Vorig jaar werd er een nieuw nationaal veiligheidsplan gestart. Van elke lokale politiezone wordt
verwacht dat er ook inspanningen worden geleverd in het kader van deze nationale prioriteiten.

Radicalisering – extremisme - terrorisme

Met deze nationale prioriteit uit het nationaal veiligheidsplan komt de lokale politie HEKLA gelukkig
niet veel in contact. Uiteraard wordt er wel de nodige aandacht besteed aan elke vorm van
informatie die de politiezone ter kennis komt.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Nationale prioriteiten – inspanningen HEKLA :
Geïntegreerd drugsbeleid.

Onderstaande cijfers bevatten niet alleen de feiten van bezit van verdovende middelen, zoals ze in de
zonale prioriteiten zijn vervat, maar ook alle andere strafbare daden zoals handel en fabricage van
drugs. Ondanks de lage cijfers in vergelijking met andere politiezones, kennen we een lichte stijging
in de HEKLA-zone voor het jaar 2017 (25,64%). Er werden vorig jaar wel een groter aantal personen
gecontroleerd, wat deze stijging kan verklaren.
Voor de gemeente Aartselaar is er een gevoelige stijging met 53,32% wat betreft het geïntegreerd
drugbeleid voor 2017.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Nationale prioriteiten – inspanningen HEKLA :

Sociale en fiscale fraude.
Het aantal vaststellingen in het kader van fraude is al jaren zeer beperkt. Zowel gevallen van sociale
als fiscale fraude komen sporadisch voor. In dat kader levert de HEKLA politiezone regelmatig
bijstand aan de sociale inspectiediensten. Ten opzichte van 2014 en 2015 is er zo goed als een status
quo. Ten aanzien van 2016 is er echter een daling van 47,37%.
Voor de gemeente Aartselaar is er reeds jaren een status quo (lage score) wat betreft sociale &
fiscale fraude, zo ook voor 2017.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Nationale prioriteiten – inspanningen HEKLA :
Geweldscriminaliteit.

Alle strafbare feiten met gebruik van geweld zijn eveneens een prioriteit van het nationale
veiligheidsplan. Na een lichte daling in 2014 tot 2016 komen we in 2017 opnieuw op het niveau van
voor 2014. De meeste van deze feiten zijn gekoppeld aan het fenomeen intrafamiliaal geweld. Een
stijging van 12,09% t.o.v. 2016.
Voor de gemeente Aartselaar is er een status quo t.o.v. 2016 wat betreft geweldscriminaliteit voor
2017.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA – Resultaatgebieden : Nationale prioriteiten – inspanningen HEKLA :
Illegale transmigratie en verbetering openbare orde.
Het verbeteren van de openbare orde is moeilijk te meten. Uiteraard worden er dagelijks
inspanningen geleverd in het kader van verkeersvlotheid en evenementen. Wat het aantal illegale
verblijven betreft, is er een stijging merkbaar in 2017 (34,78%). De asielcrisis was ook merkbaar op

het grondgebied van de politiezone HEKLA. Regelmatig werden ook illegale vreemdelingen
aangetroffen in laadruimtes van vrachtwagens.
Voor de gemeente Aartselaar is er geen stijging wat betreft illegale transmigratie en verbetering
openbare orde voor 2017.
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Veiligheid : Politiezone HEKLA - criminaliteitscijfers

Bron = http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/

Mobiliteit – bezit vervoermiddelen
Overzicht van het bezit aan vervoermiddelen van inwoners van Aartselaar en de vergelijking met de

