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Kindvriendelijke steden en gemeenten 
De aandacht voor de kindvriendelijkheid van steden en gemeenten komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Tijdens 

de tweede conferentie van de Verenigde Naties over ‘Human Settlements’ (Habitat  II) in 1996 werd een resolutie 

gestemd om steden ‘voor iedereen leefbaar’ te maken. De conferentie verklaarde daarenboven dat ‘het welbevinden 

van kinderen de ultieme indicator is voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een 

goed bestuur’. Zo ontstond de Child Friendly Cities beweging. Een wereldwijd initiatief in de schoot van  

UNICEF, gerelateerd aan de implementatie van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK).  

 

Na een testfase in verschillende landen leverde de beweging in het najaar van 2011 een instrumentarium af dat 

gericht is op een ‘assessment van kindvriendelijkheid’, zeg maar een toets van de kindvriendelijkheid van de ge-

meente. In Vlaanderen bestaat met het Netwerk Kindvriendelijke Steden al een jarenlange betrokkenheid op de 

beweging en de initiatieven rond kindvriendelijkheid.  

Wat is wat en wie is wie 
‘Kindvriendelijk’ 

De term ‘kindvriendelijk’ is een containerbegrip. Het gaat om het leefbaarder maken van steden en gemeenten voor 

kinderen en jongeren. Leefbaarheid is echter een erg subjectief begrip. Het krijgt een andere invulling afhankelijk 

van ieders voorgaande ervaringen, contacten en leefomstandigheden. Om voorbij te gaan aan de individuele inter-

pretatie, operationaliseren we ‘kindvriendelijkheid’, in navolging van UNICEF, op basis van de rechten van het kind 

(IVRK1). Aangezien ook België het IVRK geratificeerd heeft en de realisatie van kinderrechten in de eerste plaats 

gebeurt in beleid, is voor deze basis gekozen. Het IVRK heeft betrekking op alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

 

Kindvriendelijke gemeente 

Child Friendly Cities heeft een kindvriendelijke stad of gemeente omschreven2 als een stad/gemeente die ernaar 

streeft om alle rechten van het kind, zoals omschreven in het IVRK, te vertalen naar het lokale beleid. Kinderen en 

jongeren moeten integraal deel uitmaken van de hele gemeente. Het beleidsdoel is kinderen volwaardig te laten 

deelnemen aan de samenleving, in al hun levensdomeinen (onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpver le-

ning, gezondheid, milieu, ontspanning, sport, enz.). Kindvriendelijkheid is een kwaliteit van de gemeente in al haar 

aspecten.  

 

Kindvriendelijk beleid 

Een kindvriendelijk beleid vertrekt vanuit de visie dat kinderen volwaardige medeburgers zijn van onze samenleving. 

In de praktijk betekent dit dat de beleidsmakers hun beslissingen, initiatieven en budgetten toetsen aan de kinder-

rechten. In een kindvriendelijke gemeente zijn kinderen volwaardige deelnemers aan de samenleving en wordt met 

hun belangen rekening gehouden in het volledige beleidsproces. Het mag duidelijk zijn dat kindvriendelijkheid over 

alle beleidsdomeinen heen gaat én enkel samen met kinderen en jongeren vastgesteld kan worden. Een kindvrien-

delijk beleid is met andere woorden een horizontaal beleid en werkt integraal.  

 

Interactie 

Kinderrechten en kindvriendelijkheid mogen niet beperkt worden tot de juridische, en eerder statische, betekenis 

van ‘het hebben van rechten’. De betekenis van de kinderrechten gaat uit van de interactie tussen kinderen en hun 

omgeving: rechten als begin van dialoog. Die omgeving heeft betrekking op de volledige leefwereld van kinderen en 

jongeren3.  

 

 
1 In bijlage leest u het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.  

2 Omschrijving zoals opgenomen op http://www.childfriendlycities.org/en/overview/what-is-a-child-friendly-city. 

3 De Visscher, Reynaert, Bouverne-De Bie (2012) Kinderrechten als referentiekader voor ‘kindvriendelijkheid’: opvattingen en dis-

cussies in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 12/1, p 40-52. 
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Proces 

Tot slot kunnen we vaststellen dat noden veranderen. Ook die van kinderen. Dit heeft impact op hoe de rechten van 

het kind geconcretiseerd (moeten) worden. Kinderrechten zijn een na te streven norm, maar te bekijken binnen de 

reële context. Kindvriendelijkheid is dan een dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uit-

dagingen worden toegevoegd, en belangen afgewogen. Het is geen statisch, te bereiken doel.  

Assessment van kindvriendelijkheid 
Kindvriendelijkheid van het beleid wordt in kaart gebracht, ondersteund en gestimuleerd aan de hand van een as-

sessmentsysteem en -procedures. Het toetsingskader van het project bestaat uit een operationalisering van de kin-

derrechten (Kinderrechtenverdrag).  

 

Assessment als methode lijkt hierbij het meest opportuun: kinderrechten en kindvriendelijkheid laten zich niet zo-

maar vertalen in exacte cijfers, maar komen minstens zo sterk tot hun recht in processen en (doelgerichte) trajecten. 

Kinderrechten en kindvriendelijkheid kunnen niet louter kwantitatief gemeten worden. De kwalitatieve component 

in het assessment bestaat uit inspraakprocessen van kinderen, jongeren en hun omgeving en uit het formuleren van 

uitdagingen en inschattingen van het lokale beleid.  

 

Via een assessmentsysteem en -procedures die de kindvriendelijkheid van het beleid in kaart brengen, ondersteunen 

en stimuleren, hebben steden en gemeenten een houvast om het perspectief van kinderen en jongeren in belangrijke 

beslissingen van het bestuur aan bod te laten komen en te waarborgen. Het ‘assessment’ gebeurt in verschillende 

fasen en bij verschillende doelgroepen. Als ‘conditio sine qua non’ geldt een brede gedragenheid van het belang van 

kindvriendelijkheid: niet alleen het college of het managementteam moeten het idee genegen zijn, alle an dere ge-

meentelijke diensten moeten ook betrokken worden. Er is dus lokaal een sterke trekker nodig, al dan niet de jeugd-

consulent.  

 

Het eindresultaat zijn aanbevelingen die kunnen resulteren in een langetermijnstrategie om de kindvriendelijkheid 

van de gemeente op enkele concrete vlakken te versterken. 

Niet vrijblijvend 
De aangegeven omschrijving van kindvriendelijk beleid en kindvriendelijke steden, heeft enkele aannames tot gevolg 

die noodzakelijke voorwaarden zijn om te werken aan kindvriendelijkheid:  

• Assessment van kindvriendelijkheid is geen eenmalige gebeurtenis, maar maakt deel uit van een (lange termijn) 

proces waarbij verbetering en evaluatie voorop staan. Kortom, een kindvriendelijke gemeente voert niet eenmalig 

een analyse uit die de behoeften in kaart brengt en vervolgens het beleid hierop afstemt, maar borgt dit structu-

reel binnen de stedelijke werking. 

• Deze borging omvat minimaal de politieke wil om aan de slag te gaan met de resultaten van het assessment en 

het op die manier tot meer te maken dan een papieren oefening. 

• Het assessment dekt alle beleidsdomeinen met als bedoeling de aanwezigheid en coherentie van kindvriendelijk 

beleid in alle beleidsdomeinen te verhogen.  

• Participatie van alle stakeholders moet gegarandeerd worden. Het assessment mag geen eenzijdig verhaal van 

beleidsverantwoordelijken worden. Kindvriendelijkheid kan enkel in kaart gebracht worden vanuit de leefwereld 

en dus de betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun omgeving. 
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What’s in it for me? 

Waarom zouden we ons zorgen maken over de kindvriendelijkheid van onze gemeente?4 

 

Kinderrechten 

Het Kinderrechtenverdrag wordt het meest concreet op het lokale niveau. België ging in 1991 een bindend engage-

ment aan voor de implementatie van het Kinderrechtenverdrag. Heel wat artikels in dit verdrag, vinden hun concre-

tisering op lokaal niveau. ‘Kindvriendelijk’ betekent dat de gemeente, het lokale bestuur, zich engageert om de rech-

ten van het kind te implementeren en te realiseren. 

 

Demografie 

Naast een vergrijzing is er ook volop een vergroening bezig. Steden en gemeenten staan in voor het welbevinden 

van alle burgers, dus ook van deze groeiende maar te vaak onmondige groep van kinderen en jongeren. Tegelijk zien 

we nog steeds een vlucht van jonge, vaak de sociaaleconomisch sterkere, gezinnen uit sommige steden en gemeen-

ten. Investeren in coherent kindvriendelijk beleid maakt in de gemeente blijven of komen wonen een valabele keuze 

voor gezinnen. 

 

Laboratorium 

Diversiteit en intergenerationaliteit brengt uitdagingen en kansen met zich mee. Kinderen en jongeren kunnen mee 

zorgen voor een frisse, dynamische, creatieve en duurzame omgeving. ‘(…) make use of their insight, creativity and 

thoughts (…).5’ En op die manier de gemeente tot een labo, een experimenteerplek van nieuwe ontwikkelingen ma-

ken. 

 

Democratie en burgerschap 

Kinderen en jongeren zijn geen burgers in wording. Ze zijn vandaag actor in een (lokale) samenleving. Dit betekent 

dat ook zij ‘recht op de gemeente6’ hebben. Het recht op de gemeente wil zeggen dat ook kinderen en jongeren het 

recht hebben om mee vorm te geven aan hun gemeente, mee na te denken, te beslissen, te creëren en de toekomst 

van de gemeente mee vorm te geven.  

 
‘The right to the city is far more than the individual liberty  
to access urban resources: it is a right to change ourselves  

by changing the city. It is, moreover, a common rather than  
an individual right since this transformation inevitably depends upon 

the exercise of a collective power to reshape the processes  
of urbanization. The freedom to make and remake our cities and  

ourselves is, I want to argue, one of the most precious  
yet most neglected of our human rights.’  

(David Harvey) 

  

 
4 Inspiratie: Jan Van Gils (2012), CFC Zwitserland (2011), presentatie Karen Malone.  

5 Uit UNCHS 1996 (UN Centre for Human Settlements (UNCHS-Habitat)) 

6 ‘Right to the City’ als idee gelanceerd in Henri Lefebvre (1968) Le Droit à la ville. Vandaag Is het een wereldwijde bewe-

ging/idée. 
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Kinderen en jongeren zijn competent, dat is het eerste uitgangspunt. Uitgangspunt twee: volwassenen weten niet 

wat het beste is voor kinderen en jongeren, deze laatste zijn immers de enige ervaringsdeskundigen. Met andere 

woorden, we moeten kinderen en jongeren de kans geven te participeren aan beleid en samenleving en hen uitdagen 

om te groeien in burgerschap. Een gemeente kan hier enkel beter van worden, op korte én op lange termijn.  

 

Duurzaamheid 

De Verenigde Naties definieert duurzaamheid als ‘de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 

het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen ’. Duur-

zaamheid gaat met andere woorden ook over toekomstige generaties, over de volwassenen van morgen, dus de 

kinderen van vandaag.  

 

Beleidsmatig 

De nieuwe beheers- en beleidscyclus vraagt een andere manier van denken van steden en gemeenten. De uitdaging 

ligt in dwarsdoorsneden van beleid en kansen om te leren en te groeien in transversale beleidsvoering. Kindvriende-

lijkheid vraagt minstens een integrale reflex bij alle diensten en kan op die manier een waardevolle beleidsoefening 

zijn. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Kindvriendelijkheid kan je hanteren als barometer voor de leefbaarheid van de gemeente. Het kan een operationa-

lisering zijn die kwaliteitsbewaking mogelijk maakt. Uiteraard is er discussie mogelijk of kindvriendelijkheid alle be-

langen dekt, maar algemeen genomen is inzetten op de meest kwetsbaren in de samenleving, kinderen dus, een 

goede norm. 

 

Imago 

Kiezen voor kindvriendelijkheid zegt iets over de gemeente die je wil zijn, namelijk een aantrekkelijke plaats voor 

jonge gezinnen en jongeren om te leven en te wonen. Kiezen voor kindvriendelijkheid kan een kans zijn om met je 

‘gemeentemarketing’ in te zetten op leefbaarheid.  

 

Een kindvriendelijke gemeente is een mensvriendelijke gemeente 

Kindvriendelijk’ is ook ‘mensvriendelijk’: veilige wegen voor om je te verplaatsen, zuivere lucht, voldoende onder-

wijs- en opvangmogelijkheden. Een beleid afgestemd op kinderen en jongeren, komt ten goede van iedereen.  
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Denderleeuw in het kort 
Denderleeuw ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, op de grens met de provincie Vlaams-Brabant. Op bestuurlijk vlak 

behoort Denderleeuw tot het kanton Ninove van het arrondissement Aalst. Op justitieel gebied maakt Denderleeuw 

deel uit van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.7 Morfologisch en functioneel sluit een belangrijk deel 

van Denderleeuw aan bij het regionaalstedelijk gebied Aalst in het noorden. De infrastructurenbundel tussen Brusse l 

en Gent bestaande uit spoorwegen en autosnelweg (E40) doorkruisen de gemeente. Het gebied ten zuidwesten van 

Denderleeuw-dorp, met name de open kouter en Iddergem, heeft eerder haar landelijk karakter behouden.  

 

 
 

De gemeente Denderleeuw behoort tot de Belfius-cluster: ‘Weinig verstedelijkte gemeenten met demografische ach-

teruitgang’8. Deze cluster bevat 21 kleine tot middelgrote gemeenten (10.000 tot 20.000 inwoners) met een semi-

stedelijk karakter en een lage centrumfunctie en economische activiteit. Deze gemeenten hebben eveneens als ken-

merk dat het inkomensniveau lager ligt dan het regionale gemiddelde en de vergrijzing zich laat voelen.  

 

 
7 Bron: http://www.denderleeuw.be/nl/3/content/1/over-denderleeuw.html 

8 Bron: https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Media/clusters_nl_tcm_31-36026.pdf 

http://www.denderleeuw.be/nl/3/content/1/over-denderleeuw.html
https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Media/clusters_nl_tcm_31-36026.pdf
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Net zoals vele gemeenten is de gemeente Denderleeuw een product van de fusiebeweging in de jaren zeventig. Sinds 

1 januari 1977 vormen de gemeenten Denderleeuw, Iddergem en Welle een nieuwe entiteit: de gemeente Dender-

leeuw. De gemeente wordt ten noorden begrensd door Aalst, ten oosten door Affligem en Liedekerke, ten zuiden 

door Ninove en ten westen door Haaltert. 
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Denderleeuw is dan ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste knooppunten op het Belgische spoorwegennet. 

Geen enkele andere Vlaamse gemeente telt zoveel kilometer spoor per vierkante kilometer. Het station is een van 

de drukste in Oost-Vlaanderen. 

 

Als gevolg hiervan is Denderleeuw geëvolueerd van een typische landbouwgemeente naar een residentiële pendel-

gemeente. De bevolkingsexplosie sinds het midden van de 19de eeuw is dan ook immens. Dit alles maakt dat de 

fusiegemeente Denderleeuw op heden, na Gent, de meest dichtbevolkte gemeente van de provincie Oost-Vlaande-

ren is. 

 

Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid9 

Deelgemeente Totaal Procentueel 

Denderleeuw 12.772 65,49% 

Welle 4.352 22,32% 

Iddergem 2.378 12,19% 

Algemeen totaal 19.502 100% 

 

Denderleeuw telde op 11 november 2014 19.502 inwoners. Bijna 2 op 3 inwoners woont in de centrumgemeente 

Denderleeuw. 

 

Volgens recentere cijfers10 uit 2016 telt de gemeente Denderleeuw inmiddels 19.688 inwoners. Dat zijn er 2.578 

meer dan in 2005, oftewel een stijging van 15,1%. Dit ligt hoger dan het gemiddelde volgende Belfius-index en het 

gemiddelde van het Vlaams-Gewest (beiden +7,2%). 

 

Met een bevolkingsdichteid van 1.429 inwoners/km² is Denderleeuw een erg dichtbevolkte gemeente (gemiddelde 

Belfius-indeling: 465 inwoners/km² en Vlaams Gewest: 479 inwoners/km²).  

 

Bevolkingsgroei  
Volgens prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse Regering van Denderleeuw zal het aantal inwoners van Den-

derleeuw fors aangroeien tegen 2024. Er zouden zo’n 1.365 inwoners bijkomen tegen dan, oftewel een stijging van 

6,9%. Dit percentage ligt fors hoger dan de voorspelde groei bij vergelijkbare gemeenten (3,2%) en Vlaanderen 

(3,1%).11 

 

Vergrijzing  
Het aantal 65-plussers ten opzichte van de totale bevolking is 17%. Dit ligt lager dan het Vlaams gemiddelde (19,5%) 

en bij vergelijkbare gemeentes (19,6%).12 

 

 
9 Bron: http://www.denderleeuw.be/nl/12/content/269/denderleeuw-in-cijfers.html  

10 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

11 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

12 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

http://www.denderleeuw.be/nl/12/content/269/denderleeuw-in-cijfers.html


 
 

 

  

Kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw: eindrapport p14 | 98 

Bevolkingspiramide 

 
 

De grootste bevolkingsgroepen zijn tussen de 40 en de 54 jaar, met als uitschieter de bevolkingsgroep tussen 45 en 

49 jaar oud. We kunnen stellen dat ook Denderleeuw te maken heeft met een toenemende vergrijzing.  

 

Totaal aantal kinderen en jongeren13 

 
 

In totaal woonden er in 2016 4.222 kinderen en jongeren onder de 18 jaar otewel 21,4% van het totaal aantal inwo-

ners.14 Hiermee ligt Denderleeuw boven het gemiddelde van de Belfius-index en het Vlaamse gewest (beiden 19,5%). 

 

Meerjarenplan (2014-2020) 
Denderleeuw goot haar meerjarenplan in een duidelijk en overzichtelijke tabel. Ze willen in de beleidsperiode 2014-

2020 inzetten op drie grote thema’s. Duurzaamheid en leefbaarheid, eigenheid en authenticiteit en toegankelijk-

heid.15  

 
13 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

14 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

15 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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In dit rapport 
In dit rapport leest u het proces ‘Denderleeuw kind- en jeugdvriendelijke gemeente’ zoals doorlopen in 2016-2017. 

Het proces bevat twee grote fases. In een eerste fase brengen we de ‘staat van kindvriendelijkheid’ van Denderleeuw 

in kaart. Door middel van een grondige analyse maken we een stand van zaken op en leggen de grootste werkpunten 

bloot. Deze werkpunten worden in een tweede fase diepgaander geanalyseerd op basis van de belevingswereld van 

kinderen en jongeren. 

 

Dit tussentijds rapport omvat alles behandeld in de eerste fase van het traject. 
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FASE 1 
Kindvriendelijkheid in kaart 
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Methodisch 
Staat van kindvriendelijkheid 

In een eerste fase van het project wordt op basis van een vragenlijst, diepgaande gesprekken en cijfermateriaal een 

beeld gevormd van de ‘staat van kindvriendelijkheid’. Hiervoor doen we een beroep op alle gemeentelijke diensten, 

op het middenveld en uiteraard op kinderen en jongeren. De thema’s hebben betrekking op de volledige leefwereld 

van kinderen en jongeren: wonen, mobiliteit, onderwijs, vrije tijd, ruimte en gemeenteplanning, veiligheid en be-

scherming, gezondheid en welzijn, participatie en burgerschap.  

 

Cijfermateriaal 

Het cijfermateriaal vinden we vooral terug in de gemeentelijke profielschets van de Studiedienst van de Vlaamse 

Regering in afspraak met het Agentschap Binnenlands Bestuur en op lokalestatistieken.be. Uiteraard wordt dit alles 

omzichtig geanalyseerd, omdat deze bronnen doorgaans de totale bevolking omvatten en geen aparte focus op kin-

deren en jongeren leggen. Het cijfermateriaal komt ook uit documenten van het gemeentebestuur zelf. De bronnen 

worden steeds vermeld in de voetnoten. 

 

Vragenlijst 

We vullen deze cijfers aan met een vragenlijst ‘Kindvriendelijk Denderleeuw 2016’ die we voorlegden aan alle ge-

meentediensten, aan het brede middenveld, de adviesraad buurtwerk en aan een groep geïnteresseerde jongeren. 

De vragenlijst peilde voornamelijk naar de inschatting van respondenten over de verschillende thema’s.  

 

Respondenten 

In totaal vulden 253 respondenten de vragenlijst in die afgenomen werd tussen 24 oktober 2016 en 28 november 

2016. Hieronder wat meer informatie over het profiel van de respondenten:  

• Geslacht van de respondenten 

→ 69 mannen (27,3%). 

→ 184 vrouwen (72,3%). 

• Leeftijd van de respondenten 

→ 23,7% is jonger dan 25 jaar. 

→ 30,4% is tussen 25 en 34 jaar. 

→ 41,9% is tussen 35 en 64 jaar. 

→ 4% is 65 jaar of ouder. 

• Woonplaats van de respondenten 

→ 56,5% woont in Denderleeuw. 

→ 11,5% woont in Iddergem. 

→ 17,4% woont in Welle. 

→ 14,6% woont buiten de gemeente Denderleeuw. 

• 49 respondenten werken voor het gemeentebestuur 

→ 38 van hen hebben een uitvoerende functie.  

→ 4 respondenten hebben een beleidsfunctie (bijvoorbeeld: diensthoofd). 

→ 4 een leidinggevende functie (bijvoorbeeld: afdelingshoofd). 

→ 0 respondenten hebben een bestuursfunctie (bijvoorbeeld: schepen).  

→ 3 respondenten die aangaven voor de gemeente te werken, sloegen deze vraag over.  

• 253 respondenten werken niet voor het gemeentebestuur 

→ 9 van hen zijn jeugdwerkers. 

→ 1 welzijnswerker. 

→ 25 vrijwilligers in de jeugdsector. 

→ 4 vrijwilligers in een andere sector. 

→ 146 inwoners van Denderleeuw. 
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→ 13 ‘anderen’: zij geven vanuit verschillende hoedanigheden aan de vragenlijst in te vullen: student KA Dender-

leeuw, scholier/leerling, ex-inwoner van de gemeente, verpleegster, ouder van jeugdwerker in Denderleeuw, 

zaalwachter te Denderleeuw, leerkracht, nieuwe inwoner en huisvrouw.  

 

Hoewel het niet de betrachting was een representatief staal van de bevolking te bereiken met de vragenlijst, lijkt 

het ons vanwege de ruime respons toch interessant om de vergelijking te maken in tabel 1.  

 

Tabel 1 – Vergelijking Denderleeuwse respondenten met de Denderleeuwse bevolking 
 

 Respondenten – inwoners 

Denderleeuw 

Denderleeuwse bevolking 

15-24 jaar Aantal % (n=253) Aantal % (n=19.556) 

25-34 jaar 60 23,7 2.138 10,9 

35-64 jaar 77 30,4 2.469 12,6 

65+ 106 41,9 8.050 41,2 

 

De antwoorden 

Aangezien de vragenlijst vragen over de volledige leefwereld van kinderen en jongeren en alle beleidsdomeinen 

bevat, waren de respondenten vrij om enkel de stellingen in te vullen waar ze zich vertrouwd mee voelden. De 

meeste vragen werden dan ook niet door alle respondenten beantwoord.  

 

Wat nemen we mee? 

We geven volledige tabellen weer en maken melding van enkele opvallendheden:  

• Ofwel als er door de meerderheid een groot tekort wordt ervaren16;  

• Ofwel de vragen waar een grote verdeeldheid bestaat tussen de respondenten17; 

• Ofwel vragen waar een significant verschil bestaat tussen de antwoorden van respondenten die wel voor de ge-

meente werken en respondenten die niet voor de gemeente werken.18  

• Per thema konden de respondenten opmerkingen meegeven ter aanvulling van hun beoordeling van de stellingen. 

Deze stellingen worden telkens in twee groepen verdeeld: zij die bij de gemeente werken en zij die niet bij de 

gemeente werken.19 

 

Controlevragenlijsten 

Naast de resultaten van de vragenlijst plaatsen we de resultaten van de controlevragenlijsten die afgenomen werden 

bij een groep kinderen en jongeren. Het is in deze fase niet de bedoeling om reeds op grote schaal en diepgaand 

bevragingen te organiseren bij kinderen en jongeren. Deze tijdsintensieve onderneming planden we in de tweede 

fase, waarin we enkele thema’s kunnen uitdiepen met kinderen en jongeren, door middel van belevingsonderzoek. 

Wel willen we in deze fase naast de cijfers en de vragenlijst (die grotendeels door volwassenen wo rdt ingevuld) al 

enkele signalen kunnen plaatsen van enkele tientallen kinderen en jongeren.  

 

De samenstelling van de controlegroep kinderen (-12 jaar) is als volgt: 

 
16 Een stelling wordt als duidelijk negatief beschouwd indien minstens 65% van de respondenten de stelling met ‘eerder niet waar ’ 

of ‘niet waar’ beantwoordt.  

17 Een stelling wordt als verdeeld beschouwd indien tussen de 45% en 55% van de respondenten de stelling met ‘eerder waar’ of 

‘waar’ beoordeeld wordt; bijgevolg ligt het aantal antwoorden van de repondenten die ‘eerder niet waar’ of ‘niet waar antwoor d-

den ook tussen de 45% en 55%. 

18 Indien er minstens 20% verschil is in de antwoorden tussen beide groepen, werd deze stelling meegenomen in de analyse en 

beschouwd als ‘significant’ verschillend. Hierbij werd de regel gehanteerd dat er ten minste 50 respondenten deze stellingen moe-

ten gescoord hebben om een zinvolle vergelijking te kunnen maken. 

19 Regelmatig gaven respondenten de opmerking dat men één of meerdere stellingen overliet omwille van het feit dat men geen 

zicht heeft op desbetreffende stelling. Deze opmerkingen werden dan ook niet meegenomen in dit rapport.  
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• N: 22 

• Leeftijd: 10 jaar (n=1), 11 jaar (n=16), 12 jaar (n=4), niet geregistreerd (n=1)  

• Geslacht: 10 meisjes, 11 jongens, 1 niet geregistreerd 

• Plaats afname: Katholieke Centrumschool Denderleeuw 

 

De samenstelling van de controlegroep jongeren (+12 jaar) ziet er uit als volgt: 

• N: 19 

• Leeftijd: niet geregistreerd. 

• Geslacht: 14 meisjes, 5 jongens 

• Plaats afname: Soep en Spelen 

 

Focusgesprekken 

De resultaten van de vragenlijst vormden voeding voor verschillende gesprekken. Gesprekken over de inhoudelijke 

thema’s vonden plaats met:  

• De gemeentelijke diensten20 

• Actoren uit het middenveld21 

• Adviesraad buurtwerk22 

• Jongeren23 

 

Om een maximale inhoudelijk inbreng te hebben, voldoende mensen te betrekken en het draagvlak van het traject 

te verbreden, werd er geopteerd om vier focusgroepen te organiseren. In totaal namen aan de vier focusgroepen 45 

verschillende mensen deel. 

 

Stellingen uit de vragenlijst met een opmerkelijk antwoordpatroon werden opgelijst voor de focusgesprekken. De 

deelnemers konden zelf aangeven over welke stellingen en welke thema’s ze in gesprek wilden gaan. De gemeente-

lijke diensten bespraken stellingen uit de thema’s welzijn, vrije tijd, mobiliteit, milieu, gezondheid, veiligheid en ge-

meentebreed beleid. De focusgroep middenveld besprak de thema’s wonen, gezondheid, welzijn, gemeenteplanning 

en openbare ruimte en mobiliteit. De focusgroep van de adviesraad buurtwerk besprak de thema’s: onderwijs en 

scholen, gemeenteplanning en openbare werken, mobiliteit en verkeer, gemeentebreed beleid, wonen, milieu en 

vrije tijd. De focusgroep jeugd ging het gesprek aan over welzijn, gemeenteplanning en openbare werken, mobiliteit 

en verkeer, veiligheid, vrije tijd en onderwijs 

 
20 Bestaande uit: Joeri Bombeke (dienst Communicatie), Hilde Brys (dienst Cultuur), Tom De Ridder (bibliothecaris), Petra Delacro ix 

(dienst Huisvesting), Lesley Vanhoorebeek (dienst HRM), Saar De Schrijver (sociale dienst OCMW), Natalie De Neef (sociale die nst 

OCMW), Sofie Van Dorpe (dienst Communicatie), Gert-Jan Staelens (dienst Milieu), Nele Smekens (dienst Mobiliteit), Bart Van 

Droogenbroeck (dienst Openbare ruimte), Lieselot Breynaert (dienst Vrije tijd), Tieme Verlinde (VVJ) en Gert Venken (VVJ).  

21 Bestaande uit: Joris Van den Eynde (Basisschool KA Denderleeuw), Annelies Sergooris (VBS Welle), Hilde Van den Meersschaut 

(VBS Welle), Hosnia Akhayad (Kind & Gezin), Lieve Casteels (K&G), Silke Van Hoecke (K&G), Leila  Vandamme (Samenlevingsop-

bouw), Ines Verkest (CLB), Kevin (KCD), Liesbet Meert (opvang), Ellen Goossens (PISAD), Fleur Van Oyen (Uit De Marge vzw), Claudia 

Van den Steen (KA Denderleeuw) en Tieme Verlinde (VVJ) 

22 Bestaande uit: Dirk Demeyere, Thomas Buyse, Jo De Becker, Werner Van den stockt,  Stanny De Block, Lieselot Breynaert (dienst-

hoofd vrije tijd) en Pieter Demyttenaere (jeugddienst) 

23 Bestaande uit: Tom (hoofdleider KSA Welle), Joren (hoofdleider KSA Welle), Maaike (jeugdraad en leerlingenraad KAD ), Elien 

(leerlingenraad KAD), Frederik (Speelplein Awimbalieje) , Chloe, Imane, Stanny, Nick Beerens (Stam X), Sofie Renders (Schepen 

jeugd), IKSO (twee leerlingen en twee leerkrachten), Fleur (Uit De Marge vzw) en Leila (Samenlevingsopbouw). 
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Een staat van kindvriendelijkheid 
In dit luik lichten we de verschillende thema’s toe die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren.  

We starten met de cijfergegevens, vervolgens voegen we interpretaties en opvattingen toe uit de gesprekken met 

de strategische werkgroep kindvriendelijke gemeente24, het middenveld, de adviesraad buurtwerk en de jongeren. 

Als in de vragenlijst een verschil in beoordeling was tussen het gemeentepersoneel en andere respondenten, staat 

dit onderaan de vragenlijst. Aan het einde van elk thema formuleren we mogelijke beleidsuitdagingen.  

 

 
24 Dit platform is samengesteld uit ambtenaren die de verschillende diensten/sectoren vertegenwoordigen. Joeri Bombeke (com-

municatie), Sofie Van Dorpe (deskundige communicatie), Dorien Culo (Technisch deskundige uitbestede werken) , Lieselot Breynaert 

(afdelingshoofd vrije tijd), Nele De Kock (Huis van het Kind), Leila Van Damme (Opbouwwerker), Fleur Van Oyen (jeugdopbouwwer-

ker), Pieter Demyttenaere (jeugdconsulent) en Tieme Verlinde (VVJ) 
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Welzijn: werken, kinderopvang en hulpverlening 

De cijfers 
Gemiddeld inkomen25 

Het gemiddeld inkomen in 2013 bedroeg 18.325 euro per inwoner. Dit ligt onder het gemiddelde van vergelijkbare 

Belfius-gemeenten (18.703 euro), maar wel boven het gewestelijk gemiddelde (18.163 euro). 

 

Werkloosheid26  

De werkloosheidsgraad in Denderleeuw bedroeg in november 2016 7,3% voor de totale bevolking. Bij de jongeren 

onder de 25 jaar loopt dit cijfer op tot maar liefst 21,8%. Dit cijfer ligt fors hoger dan het Vlaams gemiddelde (16,2%).  

 

Leefloon 27 

Het aantal personen met een leefloon in 2016 lag op 97 personen, oftewel 4,9 per 1.000 inwoners van het totale 

aantal 18-64 jarigen. Dit aantal ligt hoger dan in de vergelijkbare Belfius-gemeenten (2,8 per 1.000), maar wel onder 

het gewestelijke gemiddelde (5,4 per 1.000).  

 

Het aantal jongeren (18-24 jaar) met een leefloon bedroeg in 2014 27 jongeren, oftewel 17,2 per 1.000 jongeren. 

Ook dit aantal ligt hoger dan het Belfius-gemiddelde (10,6 per 1.000), maar onder het gemiddelde van het Vlaams 

Gewest (19,4 per 1.000).  

 

Stijgend aantal kinderopvangplaatsen 

Het aantal kinderopvangplaatsen is gestegen van 164 plaatsen in 2009, tot 198 plaatsen in 2014. Op die manier 

kunnen er 34,8% van de kinderen tussen 0 en 2,5 jaar kunnen opgevangen worden binnen de eigen gemeente. Dit 

percentage ligt een stuk lager dan in vergelijkbare Belfius-gemeenten waar 46,2 % van de doelgroep een plaats vindt 

in de kinderopvang. 

 

Kinderopvang  

‘De Puzzel’ voorziet baby- en peuteropvang in Denderleeuw, georganiseerd vanuit de gemeente. Bij Kinderopvang 

De Puzzel kan je terecht voor baby- en peuteropvang bij onthaalouders, voor opvang van middagslapers en voor de 

kinderopvang voor en na school, en tijdens de schoolvakanties. In De Puzzel zijn er 108 plaatsen. In januari 2017 

stonden er 83 kinderen op de wachtlijst. 2829 

 

Daarnaast zijn er nog 4 kinderdagverblijven in Denderleeuw die opvang aanbieden (De Kadeekes, Doedeldorp, De 

Bengeltjes en Baby Paradis). Die 4 aanbieders zijn samen goed voor 107 plaatsen. Ook hier staan veel kinderen op 

de wachtlijst. 

 

Kinderarmoedebarometer (2014)30 

Voor vijf van de zeven parameters van de kinderarmoedebarometer scoort Denderleeuw in het hoogste kwartiel, 

waarmee het zich tot het slechtste kwart van Vlaanderen moet rekenen.  

•  Voorkeursregeling in de ziekteverzekering: 6,34% (percentiel 82) 

•  Eenoudergezinnen 10,44% (percentiel 91) 

•  Kansarmoede index Kind & Gezin 6,76% (percentiel 67) 

•  Onderwijs kansarmoede indicator voor kleuteronderwijs 0,84 (percentiel 87) 

 
25 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

26 Bron: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html (geraadpleegd december 2016) 

27 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

28 Bron: http://www.denderleeuw.be/content/2150 

29 Bron: Kinderopvang De Puzzel 

30 Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html  

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html
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•  Rechthebbenden leefloon + eq. Leefloon: 1,83% (percentiel 92) 

•  Referentiepersoon werkt niet 9,28% (percentiel 67) 

•  Een of beide ouders niet EU-nationaliteit 9,25% (percentiel 88) 

 

Huis van het Kind  

Het ‘Huis van het Kind’ verzamelt de verschillende instanties die hun diensten aanbieden voor gezinnen en opvoe-

ders. Dit is een fysiek punt waar mensen kunnen aankloppen met al hun vragen rond opvoeding. Ze kunnen er terecht 

voor alles wat te maken heeft met het welzijn van hun kinderen, de kinderopvang, opvoedingsvragen vrijetijdsbe-

steding etc. Het ‘Huis van het Kind’ werkt ook een specifiek aanbod uit voor kwetsbare ouders, om hen te versterken 

bij de opvoeding van hun kinderen. 

 

Kansarmoede 

De kansarmoede-index van Denderleeuw is ook hoger dan die van een gemiddelde vergelijkbare gemeente. In 2015 

werden 8,1% van de kinderen geboren in kansarmoede tegenover 6,7% in vergelijkbare gemeenten. Het Vlaams 

gemiddelde ligt duidelijk wel veel hoger met 12% kansarme geboorten in 2015.31 

 

Eenoudergezinnen  

Eén vijfde van de huishoudens in Denderleeuw is een eenoudergezin. Dat is hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

Vooral alleenstaande moeders met kinderlast zijn bijzonder kwetsbaar. Deze gezinnen worden onder andere gecon-

fronteerd met financiële drempels en met een tekort aan kinderopvang.32 

 

Sociale Toelagen  

Het gemeentebestuur voorziet in een aantal sociale toelagen waar ook kinderen en jongeren van kunnen genieten: 33 

• Premie voor mantzelzorgers jonger dan 21 jaar 

• Jeugdsubsidies voor jongerenprojecten 

• Jeugdsubsidies voor kadervorming 

• Subsidie voor integratiebevorderende activiteiten 

 

Opvoedingsondersteuning  

Het OCMW van Denderleeuw voorziet ook in opvoedingsondersteuning. Het ‘Opvoedingspunt’ is er voor  ieder-

een die de zorg opneemt voor kinderen. Alle ouderfiguren, ouders, grootouders en familie worden hier ook toe ge-

rekend. In het opvoedingspunt kan je terecht met kleine en grote opvoedingsvragen. Je kan er bij iemand op gesprek 

komen die u advies en informatie op maat aanbiedt. Je kan er ook terecht voor folders en brochures die met opvoe-

dingsondersteuning of een opvoedingsvraag te maken hebben.34 

 

JAC  

Jongeren uit Denderleeuw kunnen niet in hun eigen gemeente naar het JAC. Zij moeten hiervoor uitwijken naar de 

buurgemeente Aalst. 

 

Jeugdwelzijnsoverleg35 

Het jeugdwelzijnsoverleg is een actiegericht overleg dat 2 à 3 keer per jaar samenkomt en waar noden en behoeften 

van kinderen en jongeren de agenda bepalen. In Denderleeuw bestaat dit overleg sinds juni 2016. Rond de tafel 

zitten verschillende partners die werken met of een invloed hebben op het welzijn van kinderen en jongeren en meer 

bepaald van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Het gaat daarbij om de dienst vrije tijd, 

 
31 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

32 Bron: Rapport samenlevingsopbouw 

33 Bron: http://www.denderleeuw.be/content/1400 

34 Bron: http://www.denderleeuw.be/product_catalog/1557 

35 Bron: Jeugdopbouwwerker Uit De Marge vzw 
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het OCMW, Kind en Gezin, politie, PISAD, Unia, Huis van het Kind, Flankeren onderwijsbeleid, integratiedienst, Sa-

menlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en Uit De Marge. Ook het CLB en het JAC worden steevast uitgenodigd, maar 

konden tot nog toe niet aanwezig zijn. Het jeugdwelzijnsoverleg wordt getrokken door de jeugdopbouwwerker van 

Uit De Marge vzw en de opbouwwerker van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Concreet wordt uitgewis-

seld over signalen die de verschillende partners oppikken en bekeken hoe hiermee in de praktijk aan de slag kan 

gegaan worden. 

 

Vreemdelingen  

Op 1 januari 2016 leefden er 1.326 vreemdelingen (personen met een vreemde nationaliteit) in Denderleeuw. Dit is 

6,7% van de totale bevolking en ligt onder het Vlaams gemiddelde (8,1%). We vinden vooral een sterke Nederlandse 

gemeenschap (1,3%) terug in Denderleeuw.36  

 

Als we echter gaan kijken naar personen met een migratieachtergrond37, zien we ook dat andere gemeenschappen 

zich sterk hebben gevestigd in Denderleeuw. In 2011 was 12,7% van alle inwoners van Denderleeuw niet uit België 

afkomstig. De meest voorkomende herkomstlanden zijn naast Nederland, Congo, Marokko, Rwanda en Turkije. 38  

 

De dienst Integratie voorziet in verschillende opdrachten met als doel te komen tot een groter en wederzijds respect 

en een gelijkheid van kansen voor iedereen. Deze opdrachten situeren zich op verschillende vlakken, zowel op jeugd, 

sport, cultuur, de aanpak van achterstelling in het onderwijs etc.  

 

De integratiedienst biedt een aantal diensten aan die ook voor kinderen en jongeren toegankelijk zijn:  

• Babbelonië 

• Huis van het Nederlands Denderleeuw 

• Integratieraad 

• Taalmix  

 

Wat zegt het MJP?39 

In het meerjarenplan wordt de oprichting van het Huis van het Kind genoemd (AP035). Dit is intussen gerealiseerd.  

De vragenlijst 
99 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 154 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  

 
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Het brede publiek kan een overzicht krijgen van de sociale 

diensten die er zijn en welke hulp ze aanbieden. 
39 39 13 6 97 

Er is een plaats waar families financiële hulp kunnen vragen 

of hulp voor andere belangrijke behoeftes zoals voeding. 
34 39 9 3 85 

Er zijn programma’s om -18-jarigen aan werk te helpen (bv. 

deeltijds onderwijs, vakantiewerk). 
9 22 24 7 62 

 
36 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

37 Definitie: Mensen met een migratieachtergrond hebben niet noodzakelijk ook een vreemde nationaliteit. Zij zijn tweede of 

derde generatie vreemdelingen.  

38 Bron: Rapport samenlevingsopbouw 

39 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Er zijn vertrouwenspersonen of –diensten die kinderen en 

jongeren beschermen tegen misbruik, geweld en verwaarlo-

zing. 

13 34 19 6 72 

Er is een strategie om kinderen en jongeren te helpen die uit-

gesloten, gediscrimineerd of gepest worden te helpen. 
10 30 23 7 70 

Kinderen en jongeren met speciale behoeften (bv. kinderen 

met een leerachterstand, met een handicap, anderstalige kin-

deren en jongeren,…) kunnen terecht in sociale voorzienin-

gen. 

14 30 24 4 72 

Er is een strategie om kinderen en jongeren met individuele 

(psychologische) problemen en vragen op te vangen. 
10 18 30 9 67 

Alle diensten die werken aan het welzijn van kinderen en jon-

geren, zijn afgestemd op elkaar. 
6 29 26 9 70 

Er is een methode om de behoeften aan betaalbare opvang 

voor jonge kinderen regelmatig te meten. 
15 21 22 8 66 

Er wordt bijgehouden hoeveel beschikbare plaatsen er zijn in 

de kinderopvang. 
34 29 6 4 73 

Kinderen en jongeren worden in het lokale samenleven ge-

respecteerd ongeacht hun kleur, religie, nationaliteit, cultuur 

of beperking. 

19 37 23 6 85 

Kinderen en jongeren worden gerespecteerd in hun eigen-

heid en specifieke kenmerken van hun leefwereld. 
25 37 14 6 82 

Wat zeggen de cijfers? 
Het thema ‘welzijn’ in de gemeente Denderleeuw wordt niet geweldig positief beoordeeld door de respondenten. 6 

van de 12 stellingen worden gelobaal genomen positief beoordeeld.  Geen enkele stelling wordt als negatief beoor-

deeld. Drie stellingen worden als verdeeld beoordeeld. Ongeveer evenveel respondenten beoordeelden deze stel-

lingen positief als negatief.  

• Er zijn programma’s om -18-jarigen aan werk te helpen (bv. deeltijds onderwijs, vakantiewerk).  

• Alle diensten die werken aan het welzijn van kinderen en jongeren, zijn afgestemd op elkaar.  

• Er is een methode om de behoeften aan betaalbare opvang voor jonge kinderen regelmatig te meten.   

 

Wanneer we de stellingen opsplitsen in ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de gemeente’, zien we dat er 

geen opvallende verschillen vastgesteld kunnen worden. Geen enkele stelling kende een significant verschil tussen 

respondenten die wel en respondenten die niet voor de gemeente werkzaam zijn. 

De losse opmerkingen 
• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Ik zou niet weten waar ik terecht kan bij pesten! Op school wordt er weinig aan gedaan. Jongeren doen gewoon 

hun zin. En in Denderleeuw krijgen ouders die niet werken voorrang op ouders die werken en opvang nodig 

hebben, logica? Ze moeten kunnen integreren, ok, maar dan moeten ze ook gebruik maken van hun opvang-

plaatsje en niet constant thuis blijven zonder verwittigen. Ze gebruiken hun opvangplaatsje als ze het nodig 

hebben. Ik denk dat de wachtlijst lang genoeg is en dat de prioriteiten dringend moeten herzien worden.  

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 
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→ Graag had ik meer info omtrent betaalbare opvang voor kinderen en waar ik terecht zou kunnen voor kinder-

opvang (alleenstaande fulltime werkende moeder). 

→ De behoefte aan kinderopvang is een behoefte van ouders, niet van kinderen. Mijns inziens zijn kinderen het 

meest gebaat bij opvang door de ouders zelf. Uiteraard is dit een probleem als beide ouders uit werken gaan 

en arbeids- en schooluren niet op elkaar afgestemd zijn. In plaats van steeds maar verder de mogelijkheden 

voor kinderopvang uit te breiden zag ik liever dat er iets gedaan werd aan voornoemde zaken waardoor de 

nood aan kinderopvang zo groot is. 

→ De niet-ingevulde stellingen, zijn zaken waarvan ik op dit moment niet weet of het wel of niet voorzien wordt 

in Denderleeuw. 

→ Moeilijk om in te vullen als 'inwoner'. Ik heb er geen idee van welke voorzieningen er allemaal zijn voor de 

'minderkansengroepen'. 

→ Sommige vragen niet beantwoord, omdat ik niet weet of die diensten beschikbaar zijn. 

→ Infodagen/momenten rond dit thema voor nieuwe inwoners kunnen wel interessant zijn. Op deze manier kun-

nen ze te weten komen wat de gemeente voor hen kan betekenen. 

→ Meer toegankelijke natuur is wenselijk. 

→ De school waar mijn kinderen naartoe gaan biedt ongestructureerde kinderopvang aan. Er is geen accommo-

datie, materiaal, begeleiders om kinderen kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden. Misschien kan er een 

samenwerking plaatsvinden met scholen en naschoolse activiteiten (muziekschool, ballet, turnen). De kinder-

opvang die de gemeente aanbiedt wordt door mijn kinderen niet leuk gevonden. Het voelt voor hen als een 

straf aan om hen hiernaar toe te brengen. 

→ Tekort aan professionele kinderopvang waarbij tweeverdieners weinig (eerlijk gezegd geen) ondersteuning van 

Denderleeuw krijgen. 

→ Het zou heel fijn zijn voor jongeren als er een buurthuis komt in Denderleeuw. Een jongerencentrum waar ze 

specifiek geholpen kunnen worden bij moeilijkheden. 

 

Controlegroep 
• Controlegroep -12 jarigen 

 
altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

In mijn buurt en gemeente wordt iedereen met respect be-

handeld, en niet verschillend naar kleur, godsdienst, natio-

naliteit, cultuur, handicap... 

6 10 4 1 21 

Er zijn volwassenen buiten mijn familie waarmee ik over al-

les kan praten. 

4 6 4 7 21 

Ik weet waar ik naartoe moet als ik me niet zo goed in m'n 

vel voel en hulp zoek. 

8 11 1 1 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden deze stellingen niet in groep besproken. 

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

→ Er is te weinig kinderopvang in Denderleeuw, er zijn lange wachtlijsten bij cliënteel van OCMW. Dit zorgt voor 

drempels die ook hun effect hebben op het zetten van andere stappen. 

→ Gingen er geen extra crèches bijkomen? 

→ Gemeente vraagt te weinig geld voor speelpleinen en kinderopvang, is daarom verlieslatend. 

→ Er worden meer huizen gebouwd, maar dit moet afgestemd worden met de scholen. Er zijn nu al te weinig 

plekken in de scholen voor alle kinderen. 
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→ Hulpverlening beter afstemmen: in de praktijk zien we dat iedereen binnen zijn eigen organisatie blijft. Er is 

nog geen draagvlak om de hulpverlening beter op elkaar te gaan afstemmen. 

→ We weten intern binnen de gemeente eigenlijk niet eens waar andere diensten mee bezig zijn, hoe zouden 

externen dat dan moeten weten? 

→ In Denderleeuw missen enkele organisaties zoals het CAW/JAC . Grote afstand/drempels voor mensen om naar 

Aalst te gaan, waar deze diensten wel zijn. Enkel PISAD is hier aanwezig. 

→ Moeilijk om zitdagen voor CAW te voorzien in Denderleeuw. 

→ Moet gemeente dit doen? Ligt niet aan de gemeente; maar als de gemeente geld zou leggen zou het JAC wel 

kunnen komen. 

→ Van horen zeggen dat er te weinig dokters zijn in Denderleeuw. 

→ Beleid neemt keuzes, niet iedereen altijd mee akkoord. 

 

• Middenveld 

→ Soms is het goedkoper om zelf voor je kind te zorgen.  

→ De Puzzel (kinderopvang in Denderleeuw) is gecentraliseerd, wat positief is. Er zijn te weinig plaatsen. Soms is 

het vechten voor een plaatsje. De wachtlijst bestaat uit 60-70 kinderen bij De Puzzel. In principe zou je vanaf 

dat je zwanger bent een plaats moeten reserveren.  

→ Voor kwetsbare gezinnen is dit soms cruciaal, gezien kinderen daar warm zitten en bv. eten krijgen.  

→ Soms is het ook voor minder kwetsbare ouders moeilijk om opvang te vinden, gezien ouders die een opleiding 

of werkzoekende zijn voorrang krijgen. Dit is een moeilijk evenwicht.  

→ Rol Huis van het Kind kan een grotere meerwaarde hebben, zeker ook naar oudere kinderen en tieners.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

Dit thema kwam niet aan bod op de focusgroep adviesraad buurtwerk.  

 

• Jongeren 

→ Discriminatie 

* In Denderleeuw is dit een hot item. In Denderleeuw is er veel racisme. 

* Bv. kinderen met fysieke beperking: maken onderling mopjes over beperking, maar is niet leuk als anderen 

daar opmerking over geven. 

* Vanuit KAD: helft van de klas heeft een verschillende huidskleur, maar ze hebben niet het gevoel dat er ra-

cisme is in hun klas. Dat kan ook aan de hechte klasgroep liggen.  

* De jeugd merkt wel dat er bepaalde politieke partijen acties voeren tegen Franstalige/gekleurde mensen. 

* Bij het binnenkomen van de gemeentediensten hangt een slogan op: ‘Denderleeuw is een Nederlandstalige 

gemeente’. Dat geeft geen welkom gevoel.  

* Opnieuw is hier de vraag naar de gemeente die een standpunt inneemt. 

* De jeugd merkt ook schrik bij de politici omdat de verkiezingen eraan zitten te komen. Velen durven geen 

kleur bekennen.  

* Jongeren van andere herkomst die een jeugdhuis willen opstarten worden van het kastje naar de muur ge-

stuurd. Er wordt soms weinig gehoor gegeven aan mensen die initiatief nemen. Voor de gemeente telt de 

stem van jonge gasten vaak niet mee, dat is jammer. 

* Jeugdhuizen bereiken weinig jongeren van Afrikaanse herkomst. Kunnen hier impulsen rond gegeven wor-

den? 

* Het reguliere jeugdwerk moet laagdrempeliger worden, maar niet iedereen moet daar per se een plaats vin-

den. Initiatieven en impulsen die er zijn moeten ondersteund worden. De initiatieven die er van uit de jon-

geren zijn moeten de kans krijgen om te groeien en te bloeien.  
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Welzijn uitgedaagd 
Het jaarlijks gemiddeld inkomen ligt in Denderleeuw iets onder het Vlaams gemiddelde. Daarnaast is er een vrij 

grote jeugdwerkloosheid voor jongeren in de gemeente (21,8%). Dit cijfer ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde 

(16,2%). 

 

Het aantal geboortes in kansarmoede is enorm toegenomen in voorbije 12 jaar. In 2015 was dit maar liefst 8,1% van 

het aantal geboortes, wat minder is dan het Vlaamse gemiddelde (12%). Op de kinderarmoedebarometer scoort 

Denderleeuw voor 5 van de 7 parameters in het vierde kwartiel.  

 

Op vlak van kinderopvang zijn er grote wachtlijsten bij de bestaande kinderopvanginitatieven, ondanks het feit dat 

het aantal beschikbare plaatsen in de voorbije periode wel gestegen is.  

 

Er zijn binnen het grondgebied van Denderleeuw verschillende initiatieven om in te spelen op welzijnsnoden die er 

heersen. Zo is er onder meer een opvoedingspunt, het huis van het kind, kinderopvang, PISAD… Toch blijkt er nood 

aan een laagdrempelige plek waar kinderen/jongeren terecht kunnen met welzijnsvragen, zoals een CAW/JAC/CGG. 

Het is de uitdaging voor de gemeente om te onderzoeken of het huidige welzijnsaanbod voldoende inspeelt op de 

noden en behoeften die er leven. Het is de uitdaging om noden op vlak van welzijn dienen te monitoren en hierop 

in te spelen via een aangepast aanbod op een laagdrempelige manier. 

 

Er zijn ook initiatieven om te zorgen voor afstemming tussen verschillende initiatieven die hiermee bezig zijn. Zo is 

er onder meer het het jeugdwelzijnsoverleg (JWO).  

 

Toenemende superdiversiteit binnen de gemeente biedt belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Thema’s als uit-

sluiting en discriminatie worden hier in Denderleeuw vaak mee in verband gebracht. Het is de uitdaging om actief 

te streven naar een gemeente waar iedereen zich welkom en goed voelt en zich ten volle kan ontplooien. 
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Wonen 

De cijfers 
Bevolkingsdichtheid  

Denderleeuw is een zeer dichtbevolkte gemeente. Met een bevolkingsdichteid van 1.429 inwoners/km² ligt Dender-

leeuw ver boven de vergelijkbare gemeenten volgens Belfius-indeling: 465 inwoners/km² en het Vlaams gemiddelde: 

479 inwoners/km².40 

 

Verkoopprijs huizen en appartementen 

De gemiddelde verkoopprijs van een huis bedroeg in 2014 211.793 euro. Voor een flat was dit 193.382 euro. Beide 

kenden een ongelooflijke groei in prijs in vergelijking met 10 jaar eerder in 2005. De gemiddelde verkoopprijs voor 

een huis steeg met 57,9%, voor een flat was dit 84,8%. Beiden liggen boven het Vlaams gemiddelde. Dit zal veel te 

maken hebben met de hoge bevolkingsdichtheid in Denderleeuw.  

 

Sociale woningmarkt 

Denderleeuw beschikt over 210 sociale huurwoonhuizen en 207 sociale huurappartementen. Dit is 5,2% van het 

totale aantal private huishoudens. Dit gemiddelde ligt boven dat van de vergelijkbare gemeenten volgens Belfius -

index (3,9%) , maar onder het Vlaams gemiddelde (5,5%).  

 

Wat zegt het MJP?41 

Denderleeuw wil inzetten op de kwaliteit van woningen door controles uit te voeren, eventueel nieuwe premies te 

lanceren en het opmaken van een leegstandregister. Ook zal er worden ingezet op kwaliteitsvol leven en het welzijn 

van iedere burger door onder andere straten en pleinen op te waarderen en het huidige GAS-reglement te herbekij-

ken. 

De vragenlijst 
83 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 170 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Er zijn acties om betaalbaar, geschikt en kindgericht wo-
nen mogelijk te maken voor iedereen. 

7 25 34 11 77 

De kwaliteit van woningen waarin kinderen en jongeren 
leven wordt regelmatig opgevolgd en beoordeeld. 

7 16 27 18 68 

Families hebben een woning die ze kunnen betalen en die 
hen niet meteen kan afgenomen worden. 

6 34 15 9 64 

De woningen waar kinderen en jongeren wonen hebben 
basisvoorzieningen als leidingwater, gas, elektriciteit,… 

19 45 5 2 71 

Woningen hebben voldoende ruimte voor kinderen en 
jongeren. 

9 35 17 3 64 

 

Wat zeggen de cijfers? 

Voor het thema ‘wonen’ worden twee van de vijf stellingen overwegend positief beoordeeld door de respondenten. 

De stelling ‘De kwaliteit van woningen waarin kinderen en jongeren leven, wordt regelmatig opgevolgd en beoor-

deeld’ wordt door 66% van de respondent met (eerder) niet waar aangeduid. 

 
40 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

41 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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Wanneer we de stellingen opsplitsen in ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de gemeente’, zien we geen 

opvallende verschillen in het antwoordpatroon. 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Geen zicht op 3 - 4 - 5, wie wel? Zijn er standaarden voor 'voldoende ruimte voor kinderen en jongeren'?  

→ Woonstcontroles zijn mijns inziens eerder reactief dan proactief georganiseerd, en gaan eerder uit van mel-

dingen over overlast door buren, dan vanuit het standpunt van een veilige en kwalitatieve woonomgeving voor 

kinderen. Ik weet ook niet hoe dit anders zou kunnen georganiseerd worden. 

→ Alle niet-Belgen krijgen voorang. Weinig minderbedeelde Belgen kunnen hiervan genieten. 

 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Ik besef nu eigenlijk dat ik daar niet echt zicht op heb... 

→ Ik heb geen klagen over mijn woning in Denderleeuw. 

→ In principe zou dit allemaal waar moeten zijn, maar is het mogelijk om dit allemaal te controleren? 

→ Denderleeuw kent heel wat noodkopers, waardoor gezinnen vaak niet over voldoende financiële middelen 

beschikken om de woning, na de aankoop, ook nog te renoveren. Dit zorgt ervoor dat gezinnen leven in een 

woning zonder basisvoorzieningen (stromend water, ingerichte keuken, eigen (of gedeelde) slaapkamer...) 

→ Niet op de hoogte van acties. 

→ Ik begrijp niet waar deze enquête naartoe wil met dit thema. 

→ Denderleeuw is overbevolkt. Stop het bijbouwen. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Mijn huis is warm in de winter. 13 5 3 0 21 

Ik heb thuis een proper toilet. 19 1 0 1 21 

Er is thuis voldoende water om te wassen. 16 5 0 0 21 

Ik voel me thuis veilig. 11 8 2 0 21 

Ik heb thuis voldoende plaats om te spelen en mijn huiswerk 
te maken. 

18 2 1 0 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden deze stellingen niet in groep besproken. 

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep gemeentediensten. 

 

• Middenveld 

→ Vaak groeien kinderen op in erbarmelijke situaties thuis (vochtproblemen, huisjesmelkers,…). Vaak is het als 

CLB of school moeilijk om hier iets aan te doen. 

→ Huizen worden volgepropt (Toekomststraat, Stationsbuurt) en zijn ondermaats qua verwarming, elektriciteit,… 

Bv. sommige baby’s leven in huizen zonder verwarming. Om hier iets aan te doen moeten mensen al naar de 

huurdersbond in Aalst en dit in het Nederlands, wat voor sommigen moeilijk is. Als mensen dit aanklagen komt 

er vaak een controleur, waardoor ze op straat komen te staan (probleem wordt niet bij de oorzaak aangepakt). 

Dit wordt ook slecht opgevolgd, zowel bv. naar gestrafte huisbazen als naar een nieuwe woning. 
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→ Een effectieve oplossing voorzien duurt ook erg lang. 

→ Er is 1 noodwoning, wat te weinig is, en waarvoor je aan strenge voorwaarden moet voldoen. 

→ Er wordt voldaan aan de minimale hoeveelheid sociale woningen, maar dit is niet toereikend. Er wordt ver-

trokken vanuit criteria en niet vanuit noden.  

→ Slechte woonomstandigheden zijn niet gekend bij de gemeente.  

→ Sommige mensen zijn ook eigenaar, maar kochten een huis dat gestript werd en leven dus in een gestript huis.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ “De kwaliteit van woningen waar kinderen en jongeren leven, wordt regelmatig opgevolgd en beoordeeld.”   

* Hier is veel te weinig aandacht voor, ook bij renovaties. Positief is wel de verordening van meergezinswonin-

gen.  

* Oppassen voor ongebreidelde toename van appartementsgebouwen (link met thema Onderwijs).  

* Kortom, er moet meer ingezet worden op renovatie in plaats van op het volbouwen van de gemeente met 

hoogbouw. Rekening houden in het woonbeleid met demografie (gevolgen voor scholen, opvang, …).  

* Er is daarnaast ook ruimte nodig, open ruimte, om te leven: vergeet het belang van de leefkwaliteit niet! Om 

te wonen is er dus ook leefbare buitenruimte noodzakelijk.  

 

• Jongeren 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep jongeren. 

Wonen uitgedaagd 
Er is een heel grote bevolkingsdichtheid in Denderleeuw. Er wonen gemiddeld 1.429 inwoners per km², wat bijna 

driemaal zoveel is als het Vlaams gemiddelde. 

 

De gemiddelde verkoopsprijzen van bouwgrond en woonhuizen in Denderleeuw liggen hoger dan het Vlaamse ge-

middelde.  

 

Verhoudingsgewijs zijn er in Denderleeuw iets minder sociale woningen en appartementen ten opzichte van het 

aantal huishoudens (5,2%), dan in Vlaanderen (5,5%).  

 

Over het algemeen is er een relatief grote positiviteit over het thema wonen in de gemeente. Toch worden er enkele 

vragen gesteld omtrent de basisvoorzieningen en woonomstandigheden voor de meest kwetsbare gezinnen. Dit 

wordt niet gemonitord of gemeten. De grootste uitdaging op het vlak van wonen ligt dan ook bij het monitoren van 

degelijke woonomstandigeden voor iedereen en hier accuraat op inspelen vanuit de bevoegde instanties.  
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Veiligheid 

De cijfers 
Diefstallen en afpersingen 

In 2014 werden er 49 diefstallen en afpersingen geregistreerd, oftewel 2,5 per 1.000 inwoners wat beduidend lager 

is dan het Vlaams gemiddelde van 29,2 geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners. Ook de verge-

lijkbare gemeenten volgens Belfius-index scoren met 15 per 1.000 veel hoger dan de gemeente Denderleeuw.42 

 

Misdrijven 

Ook het gemiddeld aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit ligt met 1,4 per 1.000 inwoners 

veel lager dan het Vlaams gemiddelde (5,9 per duizend) en de vergelijkbare gemeenten (4,5 per duizend).43 

 

GAS-boetes 

Het systeem van GAS-boetes wordt in de gemeente Denderleeuw niet veel gebruikt. In 2016 werden 2 GAS-boetes 

uitgeschreven, waarvan 1 daadwerkelijk opgelegd.  

 

PISAD 

Denderleeuw is via de provincie Oost-Vlaanderen aangesloten bij het PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwer-

kingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik). PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én de 

(ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen 

met drugs. Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen kunnen hier terecht met al hun vragen en problemen rond 

drugs.44 

 

In 2016 werden er door PISAD in Denderleeuw 47 dossiers behandeld, waarvan 15 nieuw opgestarte dossiers. De 

begeleider kwam deed hiervoor in totaal 481 interventies. 27 keer was er een interventie van een arts. Daarnaast 

werden preventief 693 jongeren rechstreeks preventief bereikt, allen in het secundair onderwijs.  

 

Wat zegt het MJP?45 

Volgens bevragingen bij pendelaars en omwonenden van het station blijkt een gevoel van onveiligheid. Hierop wil 

men inzetten met actieplan AP024: Inzetten op leefbaarheid en veiligheid. Het openen van een nieuwe politiepost 

moet ervoor zorgen dat dit onveiligheidsgevoel wat gaat liggen. Er zal ook een algemeen nood- en interventieplan 

worden uitgewerkt en verfijnd. 

De vragenlijst 
82 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 171 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Het veiligheidsbeleid van de gemeente heeft aandacht 
voor kinderen en jongeren en hun eigenheid. 

11 37 21 5 74 

Kinderen, jongeren en hun ouders weten waar ze klacht 
kunnen indienen en hulp kunnen krijgen als ze in gevaar 
zijn. 

14 38 17 8 77 

 
42 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

43 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

44 Bron: http://www.denderleeuw.be/product_catalog/1555 

45 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen pes-
ten. 

4 25 33 11 73 

Kinderen en jongeren voelen zich gewapend om om te 
gaan met verslavende middelen (alcohol, tabak en andere 
drugs). 

10 15 38 5 68 

Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen ge-
weld en misbruik (zowel verbaal, fysiek als seksueel). 

3 26 36 4 69 

Er zijn volwassenen buiten de familie met wie kinderen en 
jongeren vrij kunnen praten over misbruik of geweld en 
van wie ze hulp kunnen krijgen. 

13 37 14 3 67 

Kinderen en jongeren kennen de gevaren van het gebruik 
van het internet. 

7 24 34 5 70 

Er is bemiddeling voor minderjarigen als ze een gemeen-
telijke administratieve sanctie of GAS-boete riskeren. 

4 30 13 4 51 

Er is een persoon/dienst van de politiezone die verant-
woordelijk is voor kinderen en jongeren (bv. een jeugd-
sectie, jeugdafdeling of jeugdbrigade). 

15 31 8 4 58 

De gemeente heeft in haar rampenplan aandacht voor 
kinderen en jongeren. 

7 20 16 4 47 

 

Wat zeggen de cijfers? 

Vier van de tien stellingen worden als positief beoordeeld. Geen enkele stelling wordt als verdeeld of negatief aan-

zien door de respondenten. 

 

Wanneer we de stellingen opsplitsen in ‘werkt voor de gemeente’ en ‘werkt niet voor de gemeente’, zien we dat er 

twee stellingen met opvallende verschillen in het antwoordpatroon zijn. 

• Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen pesten (14% van de personen die bij de gemeenten werken 

beantwoorden deze stelling positief, ten opzichte van 46% van de personen die niet bij de gemeente werken). 

• De gemeente heeft in haar rampenplan aandacht voor kinderen en jongeren (36% van de personen die bij de ge-

meenten werken beantwoorden deze stelling positief, ten opzichte van 64% van de personen die niet bij de ge-

meente werken). 

Voor beide stellingen zien we dat de respondenten die wel voor de gemeente werken, negatiever antwoorden dan 

de respondenten die niet voor de gemeente werken. 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Waar kan men terecht in geval van pesten? 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ De politie kondigt acties aan voor verkeerd parkeren aan de scholen, maar ondernemen geen actie als auto’s 

verkeerd geparkeerd staan. Er verandert dus ook niks en kinderen moeten verplicht op straat lopen dankzij die 

verkeerd geparkeerde wagens aan de scholen. 

→ Opmerking bij "De gemeente heeft in haar rampenplan aandacht voor kinderen en jongeren". Als het bestaan 

van het plan niet bekend is voor volwassenen, dan weet je ook niet of er aandacht is voor kinderen. Met andere 

woorden: er moet ook gewerkt worden aan de communicatie over het plan en/of de publieke toegang (via 

website) + oefenen. Ook bij veel andere vragen vermoed ik dat er wel hulp is maar ook deze is onvoldoende 

gekend bij volwassenen dus waarschijnlijk ook bij kinderen. 

→ De niet-ingevulde stellingen zijn zaken waarover ik op dit moment geen mening heb of het antwoord niet weet. 
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→ Mijn bevindingen zijn dat er veel drugs verhandeld wordt in Denderleeuw en veel hangjongeren zijn, wat ou-

ders dan weer afschrikt. Ook verbale agressie.  

→ Kunnen wij alle zaken weten of opzoeken als inwoner van de gemeente? 

→ 1 week anti-pestweek (met mooie acties zoals bandjes, liedjes, extra aandacht...) maakt niet dat jongeren niet 

meer gaan pesten. Dit zou doordrongen dienen te zijn in alles wat kinderen en jongeren doen. Ik heb jonge 

kinderen waardoor ik geen ervaring heb met bovenstaande vragen of deze zijn onvoldoende duidelijk  of on-

voldoende gecommuniceerd. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Ik kan op straat lopen zonder gepest te worden. 9 9 1 2 21 

Ik voel me beschermd tegen misbruik en geweld (misbruik 
kan met woorden, fysiek of seksueel zijn). 

13 5 1 2 21 

Als ik bang ben, weet ik waar ik dit kan vertellen en hulp kan 
krijgen. 

9 7 1 4 21 

Ik ken de risico's van het internet. 14 7 0 0 21 

Ik voel me veilig in mijn buurt. 4 7 8 2 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden de volgende stellingen in groep be-

sproken.  

→ ‘Als ik gevaar voel, weet ik waar ik dit kan vertellen en hulp krijgen.’  Het globale antwoord op deze stelling is 

‘soms’. De reactie die hierbij gegeven wordt is de volgende: ‘We weten dat we bij de politie terecht kunnen, 

maar als je die belt komen die vaak niet snel.’ 

→ ‘Ik ken de risico’s van het internet.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. De opmerking die 

hierbij gegeven wordt is: ‘Cyberpesten, gevaar van mensen die zich voordoen als iemand anders (bv. volwas-

sene die zich als kind voordoet), iets op internet zetten is snel gebeurd, maar kan er niet snel af...’  

→ ‘Ik voel me veilig in mijn buurt.‘ De meerderheid van de controlegroep voelt zich ‘soms’ veilig in zijn/haar buurt. 

De commentaar die hierbij wordt gegeven is de volgende: ‘Straatlichten zijn soms kapot, waardoor het donker 

is. En er zijn ook soms inbraken e.d., het BIN (buurt informatie netwerk) zorgt soms voor stress omdat ze snel 

informatie rond bv. die inbraken delen, maar dat zorgt ervoor dat we schrik krijgen.’ 

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

→ Vreemd dat er geen onveiligheidsgevoel is, we leven in het idee dat dit er wel is. Cijfers bewijzen het tegendeel 

van het onveiligheidsgevoel, maar sommige mensen negeren, geloven en ontkennen dit. Er zou met deze cij-

fers meer mee naar buiten moeten gekomen worden. 

→ Bepaalde cijfers worden niet genoeg belicht, maar zouden de perceptie kunnen verbeteren.  

 

• Middenveld 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep middenveld.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep adviesraad buurtwerk.  

 

• Jongeren 

→ Pesten 
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* Omgaan met pesten is een schoolbeleid. 

* Gevoel dat er vanuit scholen weinig gedaan wordt aan pesten. Scholen moeten duwtje in de rug krijgen van 

de gemeente, nu wordt er soms weinig gedaan. 

* Drempel om naar leerlingenbegeleiding te stappen is te groot 

* Vanuit het KAD moet je eerst naar het secretariaat om een afspraak te maken met leerlingenbegeleiding, dan 

word je uit de klas gehaald… meestal weten de mensen van je klas ook wel waarom dit is… Het is veiliger om 

pesten te bespreken met een vriend(in). Sommige jongeren hebben niet het gevoel bij iemand terecht te 

kunnen. Vaak blijven ze dan thuis van school en vallen ze uit.  

* Vanuit IKSO wordt verteld dat ze zelf naar de leerlingen stappen als ze merken dat er iets niet in orde is. De 

klastitularissen hebben het gevoel dat hun leerlingen wel bij hen terecht kunnen. De leerlingen kunnen in 

principe terecht bij elke leerkracht waar ze zich goed bij voelen.  

* De leerlingenbegeleiders geven ook les. Ze hebben een dubbele rol. Die dubbele rol zorgt ervoor dat het 

opbouwen van een vertrouwensband vaak moeilijker loopt. Leerlingenbegeleiding moet een vertrouwens-

persoon zijn, niet een bureau waar je moet binnenstappen.  

* De onderwijsopbouwwerker contacteren om het item over pesten te agenderen op een volgend scholen-

overleg.  

Veiligheid uitgedaagd 
De criminaliteitscijfers in Denderleeuw zijn van een veel lagere grootte-orde dan het Vlaamse gemiddelde. Toch 

leeft er de perceptie dat er een groot onveiligheidsgevoel heerst in sommige buurten in de gemeente. Het is een 

uitdaging om met objectieve informatie naar buiten te treden binnen de gemeente.  

 

Het is op vlak van veiligheid een uitdaging om kinderen en jongeren te informeren over en weerbaar te maken tegen 

potentieel gevaarlijke situaties, zoals het omgaan met verslavende middelen (alcohol, tabak en andere drugs), de 

mogelijkse gevaren van het internet en geweld en misbruik (verbaal, fysiek en seksueel).  
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Onderwijs en scholen 

De cijfers  
Basisonderwijs  

In totaal zijn er 8 basisscholen in Denderleeuw en haar deelgemeenten.  

 
 

2013 2014 2015 2016 

Aantal leerlingen kleuters 814 841 864 862 

Aantal kleuters tussen 2,5 en 5 jaar 803 814 871 883 

Aandeel leerlingen kleuters tov kleuter-
populatie (Denderleeuw) 

101,4 103,3 99,2 97,6 

Aandeel leerlingen kleuters tov kleuter-
populatie (Belfius-cluster) 

99,3 99,9 97,2 97,5 

Aandeel leerlingen kleuters tov kleuter-
populatie (Vlaams Gewest) 

102,2 102,3 99,7 99,8 

 

In de cijfers zien we dat er iets meer kleuters tussen de 2,5 en 5 jaar in Denderleeuw wonen dan dat er plekken zijn 

binnen de gemeente (97,6%). We kunnen stellen dat Denderleeuw bijna voldoende aanbod heeft om alle kleuters in 

de eigen gemeente naar school te laten gaan. We zien dat dit percentage is gezakt sinds 2014, ook al zijn er meer 

kleuterleerlingen ingeschreven.  

 

Ook het percentage van de vergelijkbare Belfius-gemeenten en het Vlaams Gewest zijn in dalende trend.  

 
 

2013 2014 2015 2016 

Aantal leerlingen lager onderwijs 1.219 1.247 1.327 1.394 

Aantal kinderen tussen 6 en 11 jaar 1.316 1.349 1.418 1.445 

Aandeel leerlingen ten opzichte van 6-11 
jarigen (Denderleeuw) 

92,6 92,4 93,6 96,5 

Aandeel leerlingen ten opzichte van 6-11 
jarigen (Belfius-cluster) 

93,5 93,6 94,1 94,6 

Aandeel leerlingen ten opzichte van 6-11 
jarigen (Vlaams Gewest) 

100,4 100,3 100,2 100,2 

 

In het lager onderwijs gaat niet elk kind tussen de 6 en 11 jaar in de eigen gemeente naar school. Of dit ligt aan 

gebrek aan plaatsen of aan andere factoren, kunnen we we wel niet uit deze cijfers interpreteren. We zien wel dat 

dit in dezelfde trend ligt als de vergelijkbare gemeenten, maar dat het Vlaams gemiddelde wel hoger ligt.  

 

Secundair onderwijs  

Denderleeuw telt twee middelbare scholen met elk twee vestigingsplaatsen, IKSO en het Atheneum van Dender-

leeuw. 
 

2013 2014 2015 2016 

Aantal leerlingen secundair onderwijs 1.290 1.352 1.377 1.421 

Aantal kinderen tussen 12 en 17 jaar 1.275 1.270 1.303 1.354 
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2013 2014 2015 2016 

Aandeel leerlingen ten opzichte van 12-17 
jarigen (Denderleeuw) 

101,2 106,5 105,7 104,9 

Aandeel leerlingen ten opzichte van 12-17 
jarigen (Belfius-cluster) 

59,3 58,6 59,3 59,2 

Aandeel leerlingen ten opzichte van 12-17 
jarigen (Vlaams Gewest) 

104,8 105,1 105,7 106,4 

 

In het secundair onderwijs kan de gemeente Denderleeuw dan weer wel al haar eigen inwoners tussen de 12 en 17 

jaar in de eigen gemeente naar school laten gaan. Dit percentage ligt veel hoger dan in de vergelijkbare gemeenten, 

wat wil zeggen dat de twee middelbare scholen in Denderleeuw een goede troef vormen om de jongeren tussen de 

12 en 17 jaar in de eigen gemeente te houden.46 

 

Schoolse vertraging 

In 2016 had 17,8% van alle leerlingen uit het lager onderwijs een schoolse vertraging van minstens één jaar. Dit is 

een opmerkelijke stijging sinds 2009 (16,1%) en ligt hoger dan in vergelijkbare gemeenten (11,8%) en het gemiddelde 

in het Vlaams Gewest (12,9%).  

 

In het secundair onderwijs is de stijging sinds 2009 (toen 19,3%) nog opvallender. In 2016 heeft meer dan 1 leerling 

op 4 (27,4%) een achterstand van minstens één jaar op school. Dit cijfer ligt opnieuw hoger dan in de vergelijkbare 

gemeenten (23,9%), maar wel iets onder het Vlaams gemiddelde (27,9%).47 

 

Indicatorleerlingen basisonderwijs 

De relatieve aanwezigheid van indicatorleerlingen in Denderleeuw is gemiddeld 35,1% in het schooljaar 2014 -2015. 

Enkele scholen scoren gemiddeld slechter dan dit gemiddelde, maar we kunnen niet spreken van echte concentra-

tiescholen. 

 
 

Totaal aantal 

leerlingen 

Indicator ‘op-

leiding moe-

der’48 

Indicator 

‘schooltoe-

lage’49 

Aantal indica-

tor-leer-

lingen50 

% indicator-

leerlingen 

Atheneum Nayerstraat 363 96 132 185 51% 

Atheneum  

Steenveld 

140 38 43 58 41.4% 

’t Landuiterke Kruis-

straat 

37 9 10 14 37.8% 

’t Landuiterke Landuit-

straat 

288 61 84 113 39.2% 

Vrije Basisschool Welle 250 32 35 48 19.2% 

 
46 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

47 Bron: Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016. 

48 Leerlingen die scoren op de indicator ‘opleiding moeder’ zijn leerlingen met een laaggeschoolde moeder en missen thuis vaak 

(niet altijd) schoolse ondersteuning. Deze leerlingen vragen op school extra zorg en ondersteuning.  

49Leerlingen die scoren op indicator schooltoelag komen uit een financieel kwetsbaar gezin.  

50 Vaak scoren leerlingen op meerdere indicatoren. Voor scholen betekent dit niet alleen extra inspanningen naar de leerlingen t oe, 

maar ook extra inspanningen om ouders te bereiken en te betrekken. 
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Totaal aantal 

leerlingen 

Indicator ‘op-

leiding moe-

der’48 

Indicator 

‘schooltoe-

lage’49 

Aantal indica-

tor-leer-

lingen50 

% indicator-

leerlingen 

Gemeentelijke Basis-

school Welle 

246 38 37 65 26.4% 

Gemeentelijke Basis-

school Iddergem 

266 25 40 54 20.3% 

KCD 598 95 182 232 38.8% 

Denderleeuw 2.188 394 563 769 35.1% 

 

Indicatorleerlingen secundair onderwijs 
 

Totaal aantal 

leerlingen 

Indicator 

‘opleiding 

moeder’51 

Indicator 

‘schooltoe-

lage’52 

Aantal indi-

cator-leer-

lingen53 

% indicator-

leerlingen 

GO! Atheneum Denderleeuw 68 17 32 37 54.4% 

IKSO 169 37 53 66 39.1% 

Denderleeuw 237 54 85 103 43.5% 

 

Andere aanwezige voorzieningen in Denderleeuw54 

• Centra voor Leerlingen Begeleiding 

• Kinderopvang en speelpleinwerking 

• Opvoedingsondersteuning: Dit is in Denderleeuw momenteel heel minimaal uitgebouwd. Ouders die een vraag 

stellen, kunnen terecht bij een medewerker van het Huis van het Kind voor één of meerdere individuele gesprek-

ken. Er gebeuren actieve doorverwijzingen. Er zijn geen groepssessies voor ouders of educatief aanbod. Dit om-

wille van het beperkte aantal uren die hiervoor vrijgemaakt zijn.  

• Taalpromotie 

• Schoolkansenpas 

• Stedelijke academie voor podiumkunsten 

• Centrum voor Volwassenenonderwijs  

 

Spijbelen, schorsingen en time-outs 

Er zijn hier geen cijfers over ter beschikking.  

 

Flankerend onderwijsbeleid 

Een aantal concrete projecten en realisaties vanuit het flankerend onderwijsbeleid hebben rechtstreeks en onrecht-

streeks invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren en kunnen dus een cruciale rol spelen in de uitbouw 

van een ‘kindvriendelijke gemeente’.55 
• Lopend project ‘Speelplaats Deluxe’ (jongeren en ruimte, jongeren en spelen): vergroenen en avontuurlijk maken 

van onze speelplaatsen. 

 
51 Leerlingen die scoren op de indicator ‘opleiding moeder’ zijn leerlingen met een laaggeschoolde moeder en missen thuis vaak 

(niet altijd) schoolse ondersteuning. Deze leerlingen vragen op school extra zorg en ondersteuning.  

52 Leerlingen die scoren op indicator schooltoelag komen uit een financieel kwetsbaar gezin.  

53 Vaak scoren leerlingen op meerdere indicatoren. Voor scholen betekent dit niet alleen extra inspanningen naar de leerlingen t oe, 

maar ook extra inspanningen om ouders te bereiken en te betrekken. 

54 Bronnen: http://www.denderleeuw.be/content/2208 + http://www.denderleeuw.be/nl/7/content/1898/leren-werken.html  

55 Bron: Huis van het Kind 

http://www.denderleeuw.be/content/2208
http://www.denderleeuw.be/nl/7/content/1898/leren-werken.html


 
 

 

  

Kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw: eindrapport p41 | 98 

• Lopend project ‘JongLeren’ (kinderen/jongeren en welzijn/welbevinden): huiswerkbegeleiding aan huis in kwets-

bare gezinnen. 

• Lopend project ‘School en ouders’ (kinderen/jongeren en welzijn): traject voor nieuwe ouders op onze scholen om 

de schoolwerking stap voor stap te leren kennen. 

 

Capaciteitsmonitoring 

Volgens de ‘capaciteitsmonitor basisonderwijs 2015’ is Denderleeuw niet langer prioritaire gemeente in het kader 

van de capaciteitsproblematiek. De basisscholen hebben als reactie hierop de krachten wel gebundeld en een geza-

menlijk schrijven gedaan naar de bevoegde minister Crevits. Niet alleen voelen de scholen hier wel de nood aan 

capaciteit aan, ook cijfers staven dit verhaal.56 

 

Wat zegt het MJP? 57 

• Denderleeuw wil streven naar een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs (AP026).  

• Er zullen inspanningen geleverd worden om de capaciteit van de gemeentelijke scholen uit te breiden.  

• De samenwerking tussen de verschillende (basis)scholen in Denderleeuw is ook erg belangrijk, zeker in het belang 

van gelijke onderwijskansen (AP027).  

De vragenlijst 
77 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 176 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet waar aantal  

reacties 

Er is een persoon of dienst die toezicht houdt op de in-
schrijving en deelname aan onderwijs van alle groepen 
van kinderen en jongeren en die uitsluiting tegen gaat. 

20 27 7 2 56 

Er is een persoon of dienst die toezicht houdt op gezinnen 
die het financieel moeilijk hebben om hun kinderen en 
jongeren in te schrijven. 

23 25 9 0 57 

Kinderen en jongeren kunnen hun mening geven op 
school (bv. via een leerlingenraad). 

43 23 4 1 71 

Een kind of jongere kan terecht bij een onafhankelijke 
persoon in de school voor vertrouwelijk advies en bege-
leiding. 

31 29 4 2 66 

Kinderen en jongeren krijgen gezondheidsvoorlichting op 
school. 

40 22 7 0 69 

Kinderen en jongeren krijgen seksuele voorlichting op 
school. 

35 29 3 1 68 

Er bestaan manieren om spijbelaars te begeleiden. 17 24 11 2 54 

Er bestaan manieren om kinderen en jongeren te begelei-
den die schoolmoe zijn. 

14 13 20 4 51 

Er wordt gezorgd voor een stimulerende en veilige school-
omgeving. 

30 26 10 3 69 

Er bestaan maatregelen die ervoor zorgen dat zoveel mo-
gelijk kleuters naar school gaan. 

20 24 9 3 56 

Er is een persoon of dienst die bijhoudt hoeveel beschik-
bare plaatsen er zijn in de scholen. 

34 14 7 2 57 

 
56 Bron: Huis van het Kind 

57 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet waar aantal  

reacties 

Er bestaan andere vormen van onderwijs voor kinderen 
en jongeren die niet naar school kunnen (bijvoorbeeld 
door ziekte of schorsing). 

18 19 11 0 48 

Ouders kunnen hun kinderen naar betaalbare scholen la-
ten gaan, dicht bij huis. 

32 31 6 0 69 

Kinderen en jongeren hebben betaalbare boeken, papie-
ren, schrijfgerief en ander materiaal voor school. 

27 31 7 1 66 

Leerkrachten luisteren naar ideeën van kinderen en jon-
geren. 

22 30 11 2 65 

Op school hebben kinderen en jongeren tijd om te spelen, 
te sporten, te rusten en tijd door te brengen met hun 
vrienden. 

30 28 8 2 68 

De toiletten op school zijn proper, kinderen en jongeren 
kunnen ze makkelijk en veilig gebruiken. 

13 30 20 6 69 

Er zijn op school volwassenen bij wie kinderen en jonge-
ren zich veilig voelen, en met wie ze kunnen praten over 
hun problemen en gevoelens. 

24 38 2 1 65 

Op school worden alle kinderen en jongeren gerespec-
teerd ongeacht hun kleur, religie, nationaliteit of cultuur. 

29 31 10 1 71 

Kinderen en jongeren met een beperking worden geres-
pecteerd op school. Alle kinderen en jongeren worden ge-
lijk behandeld. 

18 32 9 1 60 

Kinderen en jongeren gebruiken de schoolbibliotheek of 
de bibliotheken van de gemeente. 

36 27 5 0 68 

Ouders kunnen hun mening geven over de beslissingen 
die de school neemt. 

20 28 17 2 67 

Kinderen en jongeren respecteren elkaar op school. Ze 
worden niet gepest of lastig gevallen. 

7 24 21 8 60 

De scholen zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren 
met een fysieke en/of mentale beperking. 

10 21 19 3 53 

 

Wat zeggen de cijfers? 

20 van de 24 stellingen worden als positief beoordeeld door de respondenten. Geen enkele stelling wordt als negatief 

beoordeeld. 2 stellingen worden als verdeeld aanzien: 

• Er bestaan manieren om kinderen en jongeren te begeleiden die schoolmoe zijn.  

• Kinderen en jongeren respecteren elkaar op school. Ze worden niet gepest of lastig gevallen. 

 

De stelling ‘Er is een persoon of dienst die bijhoudt hoeveel beschikbare plaatsen er zijn in de scholen ’ wordt signifi-

cant anders beoordeeld door mensen die wel en mensen die niet voor het gemeentebestuur werken. Dit heeft dan 

weer te maken dat alle respondenten die voor de het gemeentebestuur werken hier positief over oordelen, tegen-

over 78% van de respondenten die niet voor het gemeentebestuur werken. 

 

Een tweede stelling die anders wordt beoordeeld door respondenten van het gemeentebestuur is de stelling: ‘De 

toiletten op school zijn proper, kinderen en jongeren kunnen ze makkelijk en veilig gebruiken .’ 66% van de respon-

denten die niet voor het gemeentebestuur werken zijn hier overwegend positief over, tegenover 46% van de res-

pondenten die wel voor het gemeentebestuur werken. 

 

De losse opmerkingen 
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• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Er wordt veel ingezet op het integreren van kinderen uit kansengroepen in het onderwijs in Denderleeuw, 

zowel door de (meeste) scholen zelf als door de gemeente (inzet van een medewerker voor flankerend onder-

wijs). Er is echter nog veel werk aan de winkel op het vlak van integratie van kinderen met een mentale beper-

king zoals ADHD of ASS, zeker wanneer hier gedragsproblemen bij komen kijken. Het M-decreet is nog verre 

van realiteit, en ondersteuning voor ouders/gezinnen op dit vlak is ook zeer schaars en moeilijk te vinden. Er 

is ook geen aanbod van buitengewoon onderwijs in Denderleeuw beschikbaar in het lager onderwijs. Ik ver-

moed wel dat dit probleem zich niet enkel voordoet in Denderleeuw, maar ook in vele andere gemeenten.  

→ Niet alle scholen hebben voldoende plaats. Keuze wordt daardoor minder. 

 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Als alleenstaande moeder is het moeilijk om de schoolfactuur te betalen. Waar kan ik hiervoor terecht? ‘Er is 

een persoon of dienst die toezicht houdt op gezinnen die het financieel moeilijk hebben om hun kinderen en 

jongeren in te schrijven.’ 

→ Wat is de meerwaarde van deze vragen? De mensen die hier problemen mee hebben vinden de weg niet naar 

de enquête en de andere vinden grotendeels dat alles beter kan. 

→ De niet-ingevulde stellingen zijn zaken die ik op dit moment niet weet of niet goed kan inschatten. 

→ Pesten blijft een groot probleem waar niet voldoende of streng genoeg op gereageerd wordt! Er moet dringend 

een betere en strengere aanpak voor dit groter wordende probleem komen! 

→ Over het algemeen zijn we erg tevreden over de scholen in Denderleeuw. 

→ De schooluren zijn veel te laat/te vroeg. De start om 8u50 is veel te laat. Voor ouders die hun kinderen door 

werkomstandigheden om 7u dienen af te zetten, dienen hun kinderen 1u en 50 minuten te laten dolen op 

school. Kinderen zijn reeds moe voor ze starten met de lessen. Stoppen om 15u30 is vroeg, stoppen vrijdag 

om 15u15 is zeer vroeg. Kinderen zijn genoodzaakt om veel in de opvang te zitten. En de na/voor - schoolse 

opvang is nog te weinig kwaliteitsvol uitgewerkt. Differentiatie in het onderwijs is nog onvoldoende doordron-

gen (de reden weet ik niet, bijvoorbeeld: geld, uitrusting, personeelstekort, evaluatie leerkrachten, stimulatie 

leerkrachten...). Ik denk dat er reeds hele mooie initiatieven zijn op scholen maar deze komen onvoldoende 

tot uiting, of zijn niet goed gekend bij ouders. 

→ De voorlaatste kan ik niet antwoorden want maar 1/10 van de kinderen worden gepest, maar de pester wordt 

gestraft. 

→ Zeer weinig communicatie en informatie over dit topic. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Ik ga naar school. 18 2 1 0 21 

Jongens en meisjes worden op mijn school op dezelfde ma-
nier behandeld 

12 7 1 1 21 

Ik (of mijn ouders) kan papier, potloden, boeken en ander 
schoolgerief betalen. 

18 3 0 0 21 

Als ik het moeilijk heb op school, helpt de meester of juf mij. 15 4 2 0 21 

Op school leren we over gezondheid. 8 10 3 0 21 

Op school leren we hoe we het milieu moeten beschermen. 13 6 2 0 21 

Ik heb op school geleerd wat mijn rechten zijn of de Rechten 
van het Kind zijn. 

15 5 1 0 21 

Mijn leerkrachten luisteren naar mijn ideeën. 6 12 2 1 21 

Op school heb ik wat vrije tijd om te spelen of te sporten. 13 6 2 0 21 
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altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Op school zijn er propere toiletten die ik gemakkelijk kan ge-
bruiken. 

0 2 11 8 21 

Er zijn op school volwassenen waar ik gemakkelijk mee kan 
praten als ik problemen heb. 

4 8 6 3 21 

Op school worden alle kinderen met respect behandeld (en 
niet verschillend naar kleur, godsdienst, nationaliteit, cul-
tuur, handicap...). 

11 7 2 1 21 

Op school of in mijn gemeente is er een bibliotheek die ik 
kan gebruiken. 

20 0 1 0 21 

Ik kan mijn mening zeggen over beslissingen die de school 
neemt. 

4 8 6 3 21 

Op mijn school zitten ook kinderen en jongeren met een 
handicap. 

3 2 9 7 21 

Op school, of dichtbij de school, is er gras of natuur waar ik 
kan spelen. 

10 9 2 0 21 

Op mijn school respecteren kinderen elkaar zonder te pes-
ten. 

0 11 9 1 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden de volgende stellingen in groep be-

sproken.  

→ ‘Ik ga naar school.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘waar’.  

→ ‘Jongens en meisjes worden op mijn school op dezelfde manier behandeld.’ Het globale antwoord op deze stel-

ling is ‘meestal waar’.  

→ ‘Ik (of mijn ouders) kan papier, potloden, boeken en andere schoolgerief betalen.’ Het globale antwoord op 

deze stelling is ‘meestal waar’. De reactie die hierbij gegeven wordt is de volgende: ‘Er zijn vaak wel tegemoet-

komingen vanuit de school.’ 

→ ‘Als ik aandacht nodig heb van mijn leerkrachten, krijg ik die voldoende.’ Het globale antwoord op deze stelling 

is ‘meestal waar’. De bijhorende reacties is deze: ‘Soms krijgen leerlingen geen aandacht waardoor ze op een 

negatieve manier aandacht zoeken en er geen aandacht is voor ons.’  

→ ‘Op school leren we over gezondheid.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. De bijgegeven 

reactie is de volgende: ‘Tijdens sportles, in gewone les (bijvoorbeeld: over roken) en in het CLB als we op 

medische controle moeten.’ 

→ ‘Op school leren we hoe we het milieu moeten beschermen.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal 

waar’. De bijhorende opmerking is deze: ‘Er is telkens een leerjaar dat de speelplaats en zo moeten opruimen.’ 

→ ‘Ik heb op school geleerd wat mijn rechten zijn en het Kinderrechtenverdrag is.’ Het globale antwoord op deze 

stelling is ‘meestal waar’. 

→ ‘Mijn leerkrachten luisteren naar mijn ideeën.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. De 

bijhorende reactie: ‘We krijgen wel de kans om onze ideeën te zeggen, maar vaak is het uiteindelijk het idee 

van de leerkracht en niet dat van ons.’ 

→ ‘Op school heb ik wat vrije tijd om te spelen of te sporten.’  Het globale antwoord op deze stelling is ‘waar’. De 

opmerking die gegeven wordt: ‘Er zijn activiteiten in de pauzes, zoals sport, koor, speelkoffers,..’ 

→ ‘Op school zijn er propere toiletten die ik gemakkelijk kan gebruiken.’  Het globale antwoord op deze stelling is 

‘soms’. De opmerking: ‘Ze zijn niet altijd proper en soms zijn ze kapot.’ 

→ ‘Er zijn op school volwassenen waar ik gemakkelijk mee kan praten als ik problemen heb.’ Het globale antwoord 

op deze stelling is ‘meestal waar”. De opmerking: ‘We weten bij wie we terecht kunnen, maar die luisteren 

niet altijd. Ook via smartschool kunnen we dingen vertellen.’  
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→ ‘Op school worden alle jongeren met respect behandeld (los van afkomst, godsdienst, achtergrond, handicap, 

...).’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. De reactie: ‘Soms zijn er racistische opmerkingen, 

zo was er bijvoorbeeld een leerkracht, maar die werd ontslagen. Maar over het algemeen wel.’ 

→ ‘Op school of in mijn gemeente is er een bibliotheek die ik kan gebruiken.’  Het globale antwoord op deze stelling 

is ‘meestal waar’. De opmerking: ‘In sommige scholen is er een bibliotheek, maar niet overal. De bib van de 

gemeente is voor sommige kinderen ver van hun huis. De bib in Affligem en Aalst zijn soms bereikbaarder voor 

sommigen en zijn gezelliger.’ 

→ ‘Ik kan mijn mening zeggen over beslissingen die de school neemt, eventueel via een leerlingenraad.’ De globale 

beoordeling van deze stelling is ‘meestal waar’. De bijbehorende reactie: ‘Er is een leerlingenraad en wordt 

daar rekening gehouden met de mening van de kinderen.’  

→ ‘Op mijn school zitten ook kinderen en jongeren met een handicap.’ De globale beoordeling van deze stelling is 

‘soms’. ‘De bijbehorende reactie: ‘Er zijn geen kinderen met een fysieke handicap, maar wel een paar met een 

mentale beperking.’ 

→ ‘Op school, of dichtbij de school, is er gras of natuur waar ik kan spelen of rondhangen.’  De globale beoordeling 

van deze stelling is ‘meestal waar’. De opmerking die hierbij meegegeven werd: ‘Er zijn vaak plekken in de 

buurt van de scholen, maar die zijn vaak niet aangepast voor onze leeftijd.’  

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep gemeentediensten. 

 

• Middenveld 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep middenveld.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ “Er bestaan manieren om kinderen en jongeren te begeleiden die schoolmoe zijn.”  

* Weinig weet van of hier manieren of ondersteuning voor bestaat. Het lijkt logisch dat dit opgevangen wordt 

via de scholen. 

→ “Er is een capaciteitsprobleem.” 

* Absoluut: zeker de lagere en kleuterscholen, maar ook de secundaire scholen hebben een capaciteitspro-

bleem, kijk maar naar alle containerklassen die de laatste tien jaar in gebruik genomen werden en worden. 

Er is een duidelijke link tussen de groeiende bevolking in Denderleeuw én met de babyboom in de periode 

rond 2010. 

* Er is een duidelijke link ook met het woonbeleid: meer open ruimte gebruiken om woningen te bouwen kan 

niet zonder ook na te denken over het effect dat dit heeft op de scholen en kinderopvang! Onderwijs en 

opvanginitiatieven moeten mee kunnen en voldoende capaciteit hebben, om deze bevolkingsgroei op te van-

gen. Daarom dat er een visie op woonbeleid, rekening houdend met ook deze twee factoren, nodig is in onze 

gemeente. 

→ “Er ligt een uitdaging op vlak van inclusief aanbod in de scholen.”  

* Schoolopbouwwerk is zeer noodzakelijk om de samenwerking tussen de verschillende scholen (vrije net en 

gemeenschapsnet) te stimuleren en garanderen. Een gemeente kan pas dit logo van Kindvriendelijke ge-

meente verdienen als er volop ingezet wordt op dit flankerend onderwijsbeleid. Bijvoorbeeld: invoering van 

het M-decreet: er is ondersteuning nodig om inclusiewerking in de scholen te integreren en één uniforme 

leidraad aan te bieden voor alle scholen in eenzelfde gemeente.  

 

• Jongeren 

→ Capaciteitsprobleem 

* KAD en IKSO zitten met teveel leerlingen. Ook de klassen van de vrije basisschool zitten al overvol en de 

nieuwe klassen zijn nog niet gebouwd. 

* Denderleeuw kent een bevolkingstoename, maar de gemeente past zich niet aan. De scholen worden niet 

(of te traag) uitgebreid. 
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* Vicieuze cirkel: containers bijzetten, klassen bijbouwen, opnieuw containers zetten… De leerkrachten hebben 

het gevoel dat de containerklassen er altijd zullen blijven. 

→ Inclusief aanbod in de scholen 

* M-decreet: Vlaamse bevoegdheid, weinig mogelijkheden voor de gemeente. 

* Kan gemeente signaal geven rond kinderen met beperking? 

Onderwijs uitgedaagd 
Het aantal plekken in het kleuter- en lager onderwijs ten opzichte van de gemeentelijke doelgroep ligt in Dender-

leeuw telkens iets onder de 100% (respectievelijk 98% en 97%). Dat van het secundair onderwijs ligt daar iets boven 

(105%). Ondanks het feit dat Denderleeuw in 2015 niet langer als prioritaire gemeente werd beschouwd in het kader 

van de capaciteitsproblematiek, blijven de noden bestaan naar de toekomst toe. Voor de gemeente Denderleeuw 

blijft het dus zeker een uitdaging de komende jaren om vraag en aanbod op een zo kwalitatief mogelijke manier op 

te volgen en op elkaar af te stemmen.  

 

Daarnaast zal het een uitdaging zijn om in te zetten op flankerend onderwijsbeleid. De uitdagingen waar de scholen 

van het grondgebied voorstaan zijn gelijklopend en worden best aangepakt vanuit een centrale regie.   

 

Er is globaal genomen een erg positieve beoordeling van de stellingen omtrent onderwijs in de gemeente. Toch zijn 

er op vlak van onderwijs onder meer de uitdaging van het pesten op school, een thema dat veel impact kan hebben 

op het welbevinden van kinderen en jongeren. 
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Vrije tijd (spel, recreatie, cultuur en sport) 

De cijfers  
Vrijetijdsaanbod  

Het vrijetijdsaanbod in Denderleew ligt verder onder de cijfers van vergelijkbare gemeenten en ook ver onder het 

Vlaams gemiddelde. 58 

 

 
 

Gemeentelijk jeugdwerk  

• Speelpleinwerking AwimbaLieje 

Tijdens de zomervakantie is er 6 à 7 weken speelpleinwerking voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. De speelpleinwer-

king is opgericht in in 2011 en is een enorm succes. In de zomer van 2016 waren er gemiddeld 180 kinderen per dag 

en een animatorenploeg van in totaal 75 animatoren. In totaal werden 835 kinderen bereikt, wat een toename is 

van 17% ten opzichte van 2015. 20% van de deelnames gebeurt aan sociaal tarief, bepaald aan de hand van het 

omnio-statuut. 

 

Het speelplein heeft een sterke animatorenwerking met kerngroep, stuurgroep en animatoractiviteiten (vorming, 

weekend...) 

 

• Mobiel speelplein 

Tijdens de paas- en zomervakantie trekken enkele speelpleinmoni’s naar speelplekken in de gemeente. Dit loopt 

telkens gedurende 2 weken. Er zijn elke dag 25 à 50 kinderen aanwezig. 

 

• Speelprikkels 

Tijdens alle kleine schoolvakanties trekken de animatoren van het speelplein naar de opvanglocaties van de Buiten-

schoolse kinderopvang om daar enkele fijne activiteiten aan te bieden.  

 

• Buitenspeeldag 

De gemeente doet elk jaar ook mee aan de Vlaams georganiseerde Buitenspeeldag. Op Buitenspeeldag kunnen alle 

kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar terecht in het sportpark Armand De Pelsmaeker om zich van 13.30 uur tot 

17 uur volledig uit te leven in de buitenlucht! Indien de weersomstandigheden echt té slecht zijn, wordt een deel 

van de activiteiten naar binnen verplaatst. Op de Buitenspeeldag ontvangen we bij goed weer jaarlijks zo’n 2 .000 tot 

 
58 Bron: gemeentelijke profielschets, najaar 2016. 
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3.000 kinderen en 500 à 1.000 ouders. Sportclubs lassen hun jeugdtrainingen af omdat de kinderen naar de Buiten-

speeldag gaan. 

 

• MEGA-afsluiter 

Het zesde leerjaar van alle Denderleeuwse basisscholen (zo’n 200 leerlingen) neemt deel aan het preventieproject 

‘MEGA’. De jeugddienst voorziet in de afsluiter met een educatief toneelstuk en een fuifje.  

 

• Sinterklaasfeest 

Sinterklaas komt aan met de boot in Denderleeuw. Bij goed weer komen hier ongeveer 400 kinderen op af.  

 

• Examenactiviteiten 

Tijdens de examenperiodes van het hoger onderwijs neemt de jeugddienst de organisatie van 1 jeugdbewegingszon-

dag voor haar rekening. Zo kan de leidingsploeg van de jeugbeweging met een minimale bezetting een drukke blok-

zondag overbruggen. In januari is dit een toneelstuk, in juni een buitenactiviteit.  

 

• Speel-o-theek? 

Er is geen speelotheek in Denderleeuw. Signalen van scholen en signalen van vrijwilligers van het huiswerkbegelei-

dingsproject JongLeren geven wel aan dat dit zeer nuttig zou zijn in Denderleeuw. Heel wat kinderen uit kwetsbare 

gezinnen moeten het thuis stellen zonder enig speelgoed of stimulerend educatief materiaal.  

 

Particulier jeugdwerk 

• Jeugdverenigingen 

Denderleeuw bestaat uit 21 erkende jeugdverenigingen (waaronder de twee jeugdhuizen). Er zijn 2 lokale afdelingen 

van de Chiro, 1 van de KSA en 1 van de Scouts en Gidsen Vlaanderen. De andere jeugdverenigingen bestaan voorna-

melijk uit de jongerenwerkingen van politieke partijen en ouderraden.  

 

• Jeugdhuis  

Denderleeuw heeft een jeugdhuis en een jeugdcentrum. Stam X is het gemeentelijk jeugdhuis van Denderleeuw waar 

jongeren elkaar ontmoeten tijdens het weekend. Jeugdcentrum Pingie ligt in Welle en is ook een ontmoetingsplek 

voor jongeren. 

 

Jeugdinfrastructuur 

In het kader van het laatste jeugdbeleidsplan (2011 -2013) is onderzoek gevoerd naar de bestaande jeugdwerkinfra-

structuur. Dit omwille van het feit dat de jeugdinfrastructuur van de 7 particuliere jeugdwerkiniatieven ondermaats 

was. In 2016 – 2018 wordt hier (eindelijk) zwaar op ingezet. In de deelgemeente Denderleeuw en deelgemeente 

Welle word infrastructuur voorzien voor telkens 2 jeugdbewegingen en 1 jeugdhuis. Voor elk project wordt € 350.000 

subsidie en € 350.000 renteloze lening uitgetrokken. De 7e jeugdvereniging is in werkjaar 2015 verhuisd naar een 

oude voetbalkantine, die ter waarde van € 120.000 zal worden gerenoveerd. 

 

De speelpleinwerking beschikt niet over een eigen infrastructuur.  

 

Daarnaast is er ook nog het speelplein Hof Ter Leeuwe. 

 

Subsidies  

De gemeente Denderleeuw voorziet subsidies voor verschillende verenigingen:  

• Subsidie voor sportverenigingen 

• Subsidie voor jeugdverenigingen: voor particuliere jeugdwerkinitiatieven is een jaarlijks budget voorzien van 

€18.000. Dit betreft thema-, onderhouds- en bouwspaarsubsidies. 

• Subsidie voor jubilerende verenigingen etc.  

 

Speelstraten  
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De gemeente voorziet in de zomervakantie ook speelstraten. Bepaalde straten worden dan autoluw gemaakt waar-

door de kinderen en jongeren er kunnen spelen. 

 

Cultuur  

• Cultuuraanbod 

Er is geen specifiek cultuuraanbod voor kinderen en jongeren in de gemeente. In Denderleeuw is er geen cultuur-

centrum. Door de nabijheid van Aalst en Ninove, is dit in binnen de gemeente Denderleeuw niet opportuun. We 

geven wel kortingen aan onze inwoners op voorstellingen in CC De Werf (Aalst) en CC De Plomblom (Ninove)  

 

In januari is er een toneelvoorstelling voor de jeugdbewegingen, die wordt opengesteld voor het grote publiek. Daar 

komen tussen 0 en 25 geïnterreseerden op af. 

 

• Uitleendienst  

Denderleeuwse verenigingen kunnen een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst voor een uitgebreid aan-

bod van didactisch en feestmateriaal. De uitleendienst wordt gecoördineerd door de cultuurdienst. 

 

• Kermis 

Denderleeuwnaren kunnen jaarlijks naar heel wat kermissen. In 2016 werden er 10 kermissen georganiseerd die elk 

drie dagen duurden. Zowel in Denderleeuw zelf als in de deelgemeenten Welle en Iddergem vinden dez e kermissen 

plaats. 

 

Bibliotheek  

De gemeentelijke bibliotheek kreeg in 2013 4.509 verschillende ontleners over de vloer. Dat zijn er bijna 600 meer 

dan in 2006. 23,5% van alle inwoners ging in 2013 minstens 1 boek ontlenen, wat quasi perfect gelijk loopt met het 

Vlaams gemiddelde (23,0%) en dat van vergelijkbare gemeenten (23,3%). Van de 4.509 personen die in de bib een 

boek kwamen ontlenen, waren er dat 1.786 jonger dan 15 jaar, dat is 54,2% van alle jongeren onder de 15. De 

bibliotheek is ook zeer toegankelijk, je kan zelfs online de catalogus van de bib terugvinden.  

 

Sport 

• Sportkampen 

In totaal vonden in 2016 15 sportkampen plaats, georganiseerd vanuit de sportdienst in Denderleeuw, voor kinderen 

en jongeren van diverse leeftijden. In totaal namen 1.177 kinderen/jongeren hieraan deel.59  

 

• Sportverenigingen 

In totaal maakten 56 verschillende sportverenigingen gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 38 van hen 

waren ook effectief aangesloten bij de gemeentelijke sportraad.  

 

• Sportaccomodatie60 

In Denderleeuw is een uitgebreide sportinfrastructuur aanwezig voor de vele sportclubs. In het gemeentelijke sport - 

en recreatiepark Armand De Pelsmaeker kunnen competitieve en recreatieve sportbeoefenaars terecht in de ge-

meentelijke sportzaal André Ottoy. Er is ook een ruime tennisaccommodatie, skatepark, basketterrein, 8 petanque-

terreinen en een nieuw omheind omnispeelveld. Ook basketzaal Lecompte, de terreinen van Standaard Denderleeuw 

en het Van Roystadion, de thuishaven van FCV Dender, bevinden zich in het sport- en recreatiepark. Voorts zijn er 

ook enkele wandel-, fiets- en mountainbikeroutes die door Denderleeuw gaan.  

 

Wat zegt het MJP?61 

 
59 Bron: Sportdienst gemeente Denderleeuw 

60 Bron: http://www.denderleeuw.be/content/297 

61 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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• Volgens beleidsdoelstelling AP009 zal de gemeente de lokale sportclubs, jeugdverenigingen en socio-culturele ver-

enigingen financieel blijven ondersteunen. Ook de terugbetaling van opleiding van animatoren wordt in het meer-

jarenplan opgenomen.  

• Ook zal de gemeente vernieuwende initiatieven bij lokale verenigingen aanmoedigen door het uitreiken van pro-

jectsubsidies aan hen (AP010).  

• Het logistiek en inhoudelijk ondersteunen van lokale verenigingen (AP012) wordt ook aangehaald in het meerja-

renplan. Onder andere de uitbouw van de uitleendienst, renovatie van de sportzaal en het uitwerken van een 

masterplan voor de infrastructurele problemen van de jeugdverenigingen zijn acties die worden benoemd.  

• Actieplan AP032: een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen.  

→ De bestaande jeugd-, cultuur- en sportdienst blijven bestaan, evenals de bibliotheek.  

→ Ook succesvolle initatieven uit het verleden worden verdergezet, zoals de speelpleinwerking, de sportkampen, 

Jazz-Madd, de Kunstroute…  

→ Ook zullen er extra inspanningen worden geleverd op de participatiekansen van moeilijker te bereiken doel-

groepen (in het bijzonder tieners, mensen in armoede en senioren) te verhogen. Een sectoroverschrijdende 

kansenpas en het uitwerken van een tienerwerking zijn enkele acties die worden aangehaald in het meerja-

renplan. 

De vragenlijst 
104 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 149 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  

 
 

waar eerder 

waar 

eerder niet 

waar 

niet 

waar 

aantal  

reacties 

Kinderen en jongeren kunnen in hun vrije tijd deelnemen 
aan georganiseerde activiteiten. 

64 33 5 0 102 

Er zijn plekken waar kinderen en jongeren spontaan (niet 
georganiseerd) kunnen spelen dicht bij huis. 

42 38 15 9 104 

Er zijn naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. 40 40 16 1 97 

Er zijn plaatsen in de gemeente waar kinderen en jongeren 
in contact kunnen komen met de natuur. 

35 27 32 3 97 

Kinderen en jongeren kunnen in contact komen met an-
dere culturen of religies. 

31 41 21 3 96 

Wie sport, cultuur en spel organiseert in de gemeente, ver-
trekt vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren. 

37 43 11 1 92 

Wie verantwoordelijk is voor de sport-, cultuur- en spel-
voorzieningen, recreatieve ruimtes en speelzones, zorgt 
ervoor dat ze kwalitatief en veilig zijn. 

40 42 11 3 96 

Ook kinderen en jongeren met een beperking kunnen ge-
bruikmaken van de recreatieve ruimtes en deelnemen aan 
de activiteiten. 

16 29 30 3 78 

Er bestaat een strategie om burgers bewust te maken van 
het spel en samen zijn van kinderen en jongeren. 

18 30 27 8 83 

Kinderen en jongeren hebben voldoende tijd om te spelen, 
te rusten en zich te amuseren. 

31 41 19 5 96 

 

Wat zeggen de cijfers? 

7 van de 10 stellingen worden als positief beoordeeld. Geen enkele stelling wordt verdeeld of negatief beoordeeld 

door de respondenten. 
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De stelling ‘Kinderen en jongeren hebben voldoende tijd om te spelen, te rusten en zich te amuseren ’ wordt significant 

anders beoordeeld door respondenten die wel voor het gemeentebestuur werken, dan mensen die niet voor het 

gemeentebestuur werken. Zij zijn erg verdeeld (53%) over deze stelling, terwijl 81% van de respondenten die niet 

voor het gemeentebestuur werken hier overwegend positief op reageren. 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Het moet iets zijn van de tijd (2016-2017), waar iedereen naar opkijkt en wedstrijden met een prijs, want 

iedereen gaat daar zijn best om doen. Bijvoorbeeld: bottle flip, sport en misschien ook een talentenjacht. 

→ De vrijetijdsdienst en verenigingen doen prachtig werk op vlak van aanbod voor kinderen en jongeren. De visie 

op speel- en ontmoetingsweefsel en implementatie hiervan is een best practice om trots op te zijn! Hoewel er 

vaak goede wil aanwezig is bij de organisatoren van sport en spel voor kinderen, is er nog te weinig kennis op 

vlak van begeleiding/inclusie van kinderen met een psychische beperking. Dit is jammer gezien deze kinderen 

ook op schoolvlak vaak al moeten uitwijken naar andere steden/gemeenten en dus nog zeer moeilijk een net-

werk van leeftijdsgenoten kunnen opbouwen binnen hun eigen buurt. Het mee betrekken van partners met 

know-how op dit vlak zoals Jonge Helden bv. voor de organisatie van kampen of speelweken zou al een enorme 

stap vooruit kunnen zijn (inclusie-aanbod in de eigen buurt ipv zoals nu in Gentbrugge als dichtstbijzijnde lo-

catie). Net zoals bij het schoolse beleid gaat heel veel aandacht naar integratie van kansengroepen, wat zeker 

ook belangrijk is, maar waarbij gezinnen die leven met een (psychische) beperking vaak door de mazen van 

het net glippen. Zo gaan veel deuren in de eigen omgeving helaas dicht voor deze kinderen en gezinnen.  

→ Door taken, lessen en school soms weinig tijd. 

 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Meer nadruk / bewustwording van sporten/activiteiten in schoolvakanties. 

→ Zo goed als alle speeltuintjes zijn afgebroken sinds enkele jaren. Degene die er nog zijn worden niet goed 

onderhouden. 

→ Buiten Hof ter Leeuwe weet ik echter zeer weinig speelpleinen waar de kinderen terecht kunnen. Dit is niet 

voor iedereen dicht bij huis. 

→ Nu ruimte schaarser wordt, is er niet altijd een veilig speelpleintje in de buurt voor kleinere kinderen (< 14j) 

waar ze alleen op een veilige manier naartoe kunnen (bijvoorbeeld zonder een drukke straat over te moeten 

steken). 

→ Er zijn in Denderleeuw verscheidene speelpleintjes voor (jonge) kinderen, vaak met leuke speeltuigen erop, 

hetgeen uiteraard zeer positief is. Maar de speelpleintjes en vooral de speeltuigen die er staan, z ouden vaker 

moeten onderhouden worden en sneller hersteld worden. Kapotte speeltuigen (bijvoorbeeld: losse glijbaan of 

schommel aan 1 touw) zijn niet leuk voor kinderen, en vaak zelfs gevaarlijk. Sommige speeltuigen zijn al maan-

den, of zelfs al jaren, stuk. 

→ Beloofde speelplaats is op verkaveling nooit geplaatst (Bloemendaal), verder tussen Steenweg en station geen 

alternatieven. 

→ Denderleeuw heeft goede recreatieruimtes! De jeugdbewegingen, speelpleinwerking en buurtsport ontvangen 

de kinderen met open armen! 

→ Deze gemeente is rijk aan allerlei recreatieve ruimtes. De speelpleinwerking en jeugdbewegingen ontvangen 

de kinderen met open armen! 

→ Ik denk dat kinderen soms afgeschrikt worden om op de voorziene speeltuintjes te gaan spelen om bepaalde 

redenen, waardoor ze vaak op straat beginnen te spelen. Misschien zouden de speelpleintjes toegankelijker 

kunnen worden gemaakt door daar activiteiten te organiseren. 

→ Ik vind het jammer dat er weinig speelpleintjes zijn voor kleinere kinderen. In het park rond het kasteeltje is 

er geen speeltuin. Bovendien is het een trekpleister voor oudere jongeren. Vaak gebruiken ze softdrugs en is 

het niet aangenaam om er te gaan spelen met een kleiner kindje. Het insectenhotel was een leuk initiatief. 

→ Schandalige ruimte waarin Chiro Welle haar bijna 100 leden moet opvangen: oud, vochtig, afgeleefd... Is dit 

een veilige en kindvriendelijke omgeving? KSA heeft gewoon geen lokaal, schrijnend dat de gemeente daar 

niets aan doet, als je in andere gemeenten ziet welke mooie ruimte ze creëren voor hun jeugd. 
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→ Er zijn geen speeltuinen voor de kinderen in Denderleeuw, geen activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar, weinig 

activiteiten buiten schoolvakanties.Het zou fijn zijn als we in Denderleeuw ook een zwembad krijgen. Zo wordt 

gemeente Denderleeuw ook aantrekkelijk voor de buitenstaande bewoners. 2 keer per jaar kinder- en jonge-

renactiviteiten organiseren. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

In mijn buurt heb ik plaats om te spelen en te sporten. 2 9 10 0 21 

Ik heb voldoende tijd om te spelen en plezier te maken.  4 3 11 3 21 

De plaatsen waar ik speel, worden ook gebruikt door kin-
deren met een handicap. 

0 2 11 8 21 

Er zijn plaatsen in mijn gemeente waar ik in contact kom 
met de natuur. 

1 10 10 0 21 

Ik speel met kinderen van andere culturen of godsdiensten. 15 5 0 1 21 

Ik doe mee aan activiteiten of projecten met andere kin-
deren buiten de school. 

12 1 3 5 21 

Ik kan meedoen aan georganiseerde activiteiten in mijn 
buurt die ik graag doe (sport, jeugdbeweging, muziek, to-
neel...). 

9 4 4 4 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden de volgende stellingen in groep be-

sproken.  

→ ‘In mijn buurt heb ik plaats om met vrienden af te spreken, rond te hangen te sporten.’ Het globale antwoord 

op deze stelling is ‘soms’. De opmerking: ‘Er is wel buitenruimte, maar geen binnenruimte om rond te han-

gen/sporten/…’ 

→ ‘Ik heb voldoende tijd om plezier te maken.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘soms’. De reactie: ‘Soms 

te veel huiswerk of toetsen, maar als er tijd is, is er iets te doen.’  

→ ‘De plaatsen waar ik afspreek of sport, worden ook gebruikt door jongeren met een handicap.’ Het globale 

antwoord op deze stelling is ‘nooit’. De bijbehorende reactie: ‘Er zijn aanpassingen op sommige plaatsen, maar 

er is geen of weinig contact met mensen met een beperking.’  

→ ‘Er zijn plaatsen in mijn gemeente waar ik in contact kom met de natuur.’ Het globale antwoord op deze stelling 

is ‘meestal waar’. De opmerking: ‘Er is wel natuur, maar niet altijd even toegankelijk. Als we naar het bos gaan 

is het meestal in Aalst of Ninove.’ 

→ ‘Ik kom in contact met activiteiten of initiatieven van andere culturen of godsdiensten.’  Het globale antwoord 

op deze stelling is ‘meestal waar’. De reactie: ‘Via Soep en Spelen en vroeger Denderleeuw kleurt.’ 

→ ‘Ik doe mee aan activiteiten met andere jongeren buiten de school.’  Het globale antwoord op deze stelling is 

‘meestal waar’. De meegegeven opmerking: ‘Muziek luisteren, soep en spelen... maar voor de rest is er niet 

zoveel.’ 

→ ‘Ik kan in mijn buurt meedoen aan georganiseerde activiteiten die ik leuk vind (sport, jeugdbeweging, muziek, 

theater, cinema, ...).’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘soms’. De bijbehorende reactie: ‘Dit is soms 

duur, zelfs als er een deel wordt terugbetaald. Rap op Stap is wel een hulp.’  

De gesprekken 
• Gemeentediensten 
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→ Ruimte om te spelen en te sporten voor kinderen en jongeren komt wel soms aan bod als een tekort. Ruimte 

is er voldoende, maar niet altijd ingericht voor kinderen. Veel aanbod voor -12 jaar, weinig voor + 12 jaar. Er 

is weinig of geen plaats in de publieke ruimte die bestemd is voor deze leeftijd waar ze kunnen zijn of hangen.  

→ We zijn bezig met project rond speel- en ontmoetingsweefsel.  

→ De gemeente investeert in nieuwe jeugdlokalen en sportinfrastructuur.  

→ Er is weinig of geen plaats in de publieke ruimte die bestemd is voor deze leeftijd, waar ze kunnen zijn of 

hangen. Kinderen hangen soms rond, maar dit is niet per se een probleem. Bepaalde jongeren vinden geen 

aansluiting bij regulier jeugdwerk, hier moet een antwoord op gegeven worden door buurtopbouwwerkers. 

We moeten ook voor deze jongeren een aanbod vinden. 

→ Speelpleinwerking is een goed voorbeeld van iets wat goed werkt; veel volk, verschillende culturen, geen voor-

inschrijving voor nodig en dat is goed. Mobiele speelpleinwerking is ook iets heel goed, wat behouden moet 

worden. 

→ Jeugdbewegingen zijn niet toegankelijk voor andere culturen. Reactie: niet mee akkoord, het is  net omgekeerd. 

Er moeten juist meer vrijblijvend en soepeler vrijetijdsaanbod komen voor mensen van andere origine. Zij 

willen meer iets losser, zoals speelplein: de ene dag wel de andere niet.  

→ Andere culturen en diversiteit is meer een issue voor volwassenen, niet voor kinderen. 

→ Er zijn geen blanke scholen meer in Denderleeuw. 

→ Kinderen zien dat niet meer dat er anders gekleurde kindjes zijn in hun klas en maken daar dus ook geen 

probleem van. Heeft ook te maken met de opvoeding van ouders. Heeft ook te maken met de leeftijd van de 

kinderen: oudere kinderen (ouder dan 16) hebben hier misschien meer problemen mee? Anderstaligen zijn 

vreemder voor kinderen dan kinderen met een andere huidskleur.  

→ Jeugdbewegingen blijven wel heel wit; misschien een rol voor de gemeente?  

→ Dat zit niet in hun cultuur.  

→ Voor kinderen moeten er misschien soepelere regels zijn bij bepaalde organisaties. Deze ouders vallen in het 

midden van het jaar soms binnen en dit kan dan niet in ons model. Bij een dansschool zouden kinderen toch  

moeten kunnen aansluiten in het midden van het jaar? 

→ Heeft dit te maken met de prestatiedrang? Dit is altijd zo geweest, bijvoorbeeld in de muziekscholen.  

→ Er bestaan wel andere privé-initiatieven die hiervan afwijken, maar zijn vaak duurder en stoppen sneller. 

→ Privaat aanbod meenemen met gemeentelijk aanbod. 

→ Allochtone kindjes zijn vaak met meer en dan is het moeilijk om ze overal naartoe te brengen. Daarom gaan 

ze misschien niet naar een vereniging. Ook minder met een auto. 

→ Welke drempels zijn er voor deze mensen? Cultureel, financieel, vervoer? 

 

• Middenveld 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep middenveld.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ “Over speelpleintjes: er zijn goede recreatieruimtes in de gemeente.”  

* Noodzakelijke opwaardering is lopend en gaat in de goede richting (cfr. visie op speel- en ontmoetingsweef-

sel). 

 

• Jongeren 

→ Goed aanbod jeugdverenigingen, maar slechte lokalen 

* KSA Welle: lang geduurd om aan nieuwe lokalen te werken. Buurtbewoners waren niet enthousiast over 

nieuwe lokalen.  

* Bijna alle jeugdverenigingen in Denderleeuw hebben nieuwe lokalen nodig, er wordt aan gewerkt, maar het 

duurt te lang.  

* De gemeente informeert de buurtbewoners niet tijdig over de veranderingen in verband met de jeugdloka-

len. Mensen die niet betrokken worden krijgen weerstand. Er leeft ook het gevoel dat de gemeente soms de 

tegenkanting van de buurtbewoners gebruikt om dingen niet te doen.  
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* De gemeente voorziet een locatie voor de nieuwe jeugdlokalen, maar verwacht tegelijkertijd dat de jeugd-

verenigingen de buurt zal informeren. De jeugdverenigingen krijgen het gevoel dat ze zo alle geklaag over 

zich krijgen en dat de gemeente niet 100% achter de genomen beslissingen staat.  

→ Aanbod kwalitatief 

* Er is veel aanbod in Denderleeuw, zeker omdat Denderleeuw een relatief kleine gemeente is. 

* Vanuit de jeugdhuizen leeft het gevoel dat de gemeente enkel subsidies voorziet, maar voor de rest weinig 

input geeft. Er zijn weinig impulsen, weinig beleid… Vaak wordt er naar jeugdhuizen gekeken als ‘café voor 

jongeren’, maar een jeugdhuis is veel meer dan dat. De gemeente ziet dit niet en soms de jongeren ook niet. 

De jongeren kunnen vanuit een jeugdhuis veel meer uitgedaagd worden.  

* De jeugdhuizen willen meer erkenning en waardering en van daaruit mogen ook meer impulsen komen.  

* Er zijn weinig ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren in Denderleeuw. 

→ Speelpleintjes 

* Speelpleintjes zijn slecht onderhouden, je kan nergens veilig spelen (zeker niet met kleine kindjes). Vanuit 

IKSO de opmerking dat er condooms en spuiten liggen, de glijbaan is stuk… ze zien geen reden om nog naar 

het pleintje terug te gaan. 

* De groep vraagt zich af of de pleintjes wel bereikbaar genoeg zijn? Weet iedereen waar er (speel)pleintjes 

zijn? 

* Hoogsteenveld is een pleintje met zandbak, het is er heel vuil, veel speeltuigen zijn bespoten met graffiti. Er 

wordt verwacht dat de gemeente meer nadenkt: ‘Als je kiest voor een zandbak, dan wordt dat het jaar nadien 

een kattenbak’ 

* ‘Wat is er mis met een schommel?’ tegenwoordige super futuristisch (Patrijzenlaan, wat is dit?) 

* Hoogsteenveld valt wel mee qua pleintje. Het is wel jammer dat de bomen gesnoeid zijn, maar de stammen 

werden niet opgeruimd. 

* Ook in de Wellemeersen zijn de bomen weggekapt. Het is ambetant dat er nu geen verstoppertje meer kan 

gespeeld worden. 

* Op de pleintjes mag je maar tot 21u rondhangen, is dat goed of niet? Wie speelt er nog na 21u? Vaak hangen 

‘oudere’ kinderen na 21u, de pleintjes moeten ook voor hen een plek kunnen zijn. Anderen vinden dat wat 

na 22u gebeurt niet helemaal proper is.  

* Het feit dat veel 16+ rondhangen op de speelpleintjes is opnieuw een indicator dat er te weinig ontmoetings-

plaatsen zijn voor 16-jarigen. 

* De intolerantie in Denderleeuw wordt steeds groter. Bijvoorbeeld tijdens Buurtsport werd de politie gebeld 

door buurtbewoners omdat de kinderen te luid waren. Ook vanuit de mobiele speelpleinwerking worden 

voorbeelden aangehaald: politie bellen omdat er ‘vreemde jongeren rondhangen’.  

* Het is belangrijk dat de gemeente rond deze zaken een standpunt inneemt. Er zou geen gehoor mogen gege-

ven worden aan deze klachten. 

→ Bibliotheek 

* De bibliotheek in Denderleeuw is droef. Als jonge gast is het niet aantrekkelijk om de bibliotheek binnen te 

stappen. Alle boeken zijn op elkaar gestampt en er komen heel weinig nieuwe boeken bij. Het is de moeite 

niet meer om te gaan, want je kent alle boeken al. 

* De bib in Affligem is veel gezelliger. Jongeren kunnen er bijvoorbeeld reviews schrijven over games, op die 

manier voelen ze zich meer betrokken. 

* Wisselen verschillende bibliotheken boeken uit?  

* Wat met lidmaatschappen van andere bibliotheken? Kunnen hier afspraken rond gemaakt worden? Bijvoor-

beeld als je niet in Liedekerke woont, moet je lidgeld betalen voor de bib van Liedekerke.  

Vrije tijd uitgedaagd 
Denderleeuw heeft een rijk verenigingsleven. Er is een divers aanbod op vlak van jeugdwerking door onder meer 

jeugd- en sportverenigingen. Daarnaast is er ook een vrij uitgebreid aanbod op vlak van gemeentelijk jeugdaanbod 

waarmee heel wat kinderen en jongeren bereikt worden. Er zal in de komende periode ook ingezet worden op de 
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financiering van de bouw/renovatie van verschillende infrastructuren van jeugdwerkverenigingen. Het is de uitda-

ging voor de gemeente om dit te blijven koesteren en te blijven inzetten op een klimaat waarbinnen deze zaken 

verder op een kwalitatieve wijze kunnen georganiseerd worden. 

 

Het inzetten op het wegnemen van drempels om deel te nemen aan het verenigingsleven is een concrete uitdaging 

voor de gemeente. Drempels wegwerken zijn een belangrijke stap op vlak van realiseren van maximale maatschap-

pelijke participatie. 

 

Er wordt vanuit de gemeente ingezet op speel- en ontmoetingsweefsel, wat verschillende mensen een positieve 

evolutie vinden. Het zal een uitdaging zijn om de plannen die hierrond bestaan verder in praktijk om te zetten. Daar-

naast is het een uitdaging om voldoende plekken en/of aanbod te voorzien voor kinderen en vooral jongeren binnen 

de gemeente, waar zij op een laagdrempelige manier kunnen naartoe komen in hun vrije tijd.  
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Mobiliteit en verkeer 

De cijfers  
Bereikbaarheid  

Denderleeuw ligt op de spoorlijn tussen Gent en Brussel en beschikt over één van de grootste stations van Oost -

Vlaanderen. Dit station zorgt ook voor de verbinding met de gemeenten rondom. Aalst, Ninove en Liedekerke zijn 

de belangrijkste gemeenten in de buurt van Denderleeuw. Ook zorgt dat station ervoor dat Denderleeuw een echte 

pendelgemeente is. De spoorlijn zorgt ervoor dat Denderleeuw ruimtelijk en mentaal in twee wordt verdeeld. 62 De 

E40 is ook erg nabij waardoor men zich relatief snel naar het centrum van het land of naar de kust kan begeven.  

 

Er zijn geen specifieke cijfers voorhanden omtrent de bereikbaarheid tussen deelgemeentes van Denderleeuw. De 

deelgemeentes worden duidelijk afgescheiden door de steenweg, die voor kinderen en jongeren een duidelijke bar-

rière vormt. 

 

Verkeersongevallen  

In 2013 werden er 53 verkeersongevallen geregistreerd in Denderleeuw. Dat is daling van 18,5% sinds 2003. Deze 

daling is een gelijke trend met de daling in de vergelijkbare gemeenten volgens de Belfius-index en in vergelijking 

met het Vlaams gemiddelde. Het aantal fietsslachtoffers in 2015 (14) is licht gestegen sinds 2005, toen er 13 onge-

vallen met fietsers waren in Denderleeuw.  

 

Aantal personenwagens  

Per 1.000 inwoners zijn er 449 personenwagens in Denderleeuw. Dit ligt behoorlijk lager dan het Vlaams gemiddelde. 

Dit heeft ongetwijfeld veel te maken met de goede bereikbaarheid van Denderleeuw als pendelgemeente.  

 

Vervoerswijze naar school  

Uit een onderzoek uit 201063 blijkt dat er heel wat leerlingen te voet of met de fiets naar school gaan, al hangt dit 

natuurlijk ook af van het weer. Bij goed weer gaat bijna 50% van de leerlingen te voet of met de fiets naar school.  

 

Vervoerswijze Leerlingen die op minder dan 500 meter 

van school wonen 

Leerlingen die op meer dan 500 

meter van school wonen 

 Bij goed weer Bij slecht weer Bij goed weer Bij slecht weer 

Te voet 418 338 159 110 

Met de fiets 124 67 209 88 

Met de lijnbus, tram of trein 1 3 17 17 

Met de schoolbus 23 22 71 71 

Carpoolen 16 22 13 18 

Auto 155 287 654 817 

Totaal aantal leerlingen 737 739 1.123 1.121 

 

Voetpadenplan 

In najaar 2015 werd een voetpadenplan opgemaakt vanuit de gemeente, na een grondig onderzoek. Dit plan houdt 

rekening met de ligging van de riolering, de rooilijnproblematiek en de toestand van het wegdek.64 

 
62 Bron: Eindrapport Nevelstad  

63 Bron: Totalen modal split (gemeente Denderleeuw) 

64 Bron: Uitbestede werken 
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Wat zegt het MJP?65 

• Veiligere schoolomgevingen 

Binnen het meerjarenplan is de eerste beleidsdoelstelling (AP005) ‘Inzetten op veiligere schoolomgevingen’. Het 

bestuur is zich bewust van de gevaren van het verkeer rond scholen in Denderleeuw en wil hier actief op inzetten. 

Zo wil het bestuur onder andere verkeerseducatie geven aan de kinderen, om hen meer bewust te maken van de 

gevaren van het verkeer. Ook zullen er inspanningen geleverd worden om het wegennet op te waarderen en veiliger 

te maken, vooral voor de zwakke weggebruikers. De Steenveldlaan en de De Nayerstraat krijgen een volledig nieuwe 

look. Ook zal er een onderzoek worden verricht naar de uitbouw van een ‘speelweefsel’: het gebruiken van speelse 

elementen in het straatbeeld om verplaatsingen voor voetgangers aangenamer te maken.  

 

• Zwakke weggebruikers en openbaar vervoer 

De tweede beleidsdoelstelling (AP006) zegt dat het mensen wil aanmoedigen om zich te voet, per fiets of met het 

openbaar vervoer te verplaatsen. Het uitstippelen van lokale fietsroutes tussen de deelgemeenten en belangrijke 

locaties in de gemeente, het aanleggen van extra fietsinfrastructuur en het onderhandelen met De Lijn om een bus-

verbinding tussen Denderleeuw en Liedekerke aan te leggen, zijn enkele punten uit het meerjarenplan.  

 

• Trage wegen 

Een derde beleidsdoelstelling (AP007) wil werken aan een trage wegenbeleid in de gemeente.  

 

• Verkeersveiligheid en leefbaarheid 

In Actieplan AP023 wordt er nog eens benadrukt dat het gemeentelijke wegennet verkeersveiliger en leefbaar moet 

gemaakt worden 

De vragenlijst 
78 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 175 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet waar aantal  

reacties 

De gemeente heeft aandacht voor de noden 
van kinderen en jongeren in het verkeer. 

10 29 26 7 72 

De gemeente neemt maatregelen om kin-
deren en jongeren zelfstandiger met het ver-
keer te laten omgaan. 

11 30 22 8 71 

De gemeente heeft een strategie, aangepast 
aan de noden van kinderen en jongeren, om 
het verkeer te regelen in een woonomgeving. 

8 18 26 10 62 

Het is veilig voor kinderen en jongeren om in 
de gemeente te fietsen en te wandelen. 

6 11 33 28 78 

Kinderen en jongeren voelen zich veilig op de 
bus of op andere openbaar vervoer. 

10 34 12 4 60 

Er is aangepast vervoer voor kinderen en jon-
geren met een beperking. 

7 13 21 9 50 

 

Wat zeggen de cijfers? 

Slechts 1 van de 6 stellingen over het thema ‘Mobiliteit en verkeer’ wordt positief beoordeeld. Over 1 stelling waren 

de antwoorden verdeeld: ‘De gemeente heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren in het verkeer.’ 

 

 
65 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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De stelling ‘Het is veilig voor kinderen en jongeren om in de gemeente te fietsen en te wandelen ’ wordt als overwe-

gend negatief beoordeeld. Slechts 22% van de respondenten vond deze stelling (eerder) waar.  

 

Als we de respondenten onderverdelen in ‘werkt voor de gemeente’ en ’werkt niet voor de gemeente’, dan vallen 

er verschillen te noteren in het antwoordenpatroon van de volgende stellingen:  

• ‘De gemeente heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren in het verkeer’  (deze stelling wordt door 

73% van de respondenten die voor de gemeente werken positief beoordeeld, ten opzichte van 49% van de parti-

culieren). 

• ‘De gemeente neemt maatregelen om kinderen en jongeren zelfstandiger met het verkeer te laten omgaan.’  (deze 

stelling wordt door 80% van de respondenten die voor de gemeente werken positief beoordeeld, ten opzichte van 

51% van de particulieren). 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ De visie op speel- en ontmoetingsweefsel is een gemeentelijke strategie om de mobiliteit en verkeersveiligheid 

te regelen in een woonomgeving. Ook in het MJP wordt verkeersveiligheid, zeker in schoolomgevingen, speci-

fiek opgenomen als beleidsdoelstelling onder de noemer 'duurzaamheid': hier heeft de gemeente reeds enkele 

mooie acties gerealiseerd de voorbije jaren, zoals vernieuwing van de weginfrastructuur in de De Nayerstraat 

en de Steenveldlaan (schoolomgevingen), met aandacht voor veilige fietspaden en zebrapaden. Er is aangepast 

vervoer voor kinderen en jongeren met een beperking, maar dit wordt vooral georganiseerd door scholen en 

aanbieders van buiten de gemeente. In de gemeente Denderleeuw is er wel de mogelijkheid om beroep te 

doen op de mindermobielencentrale. Vooral in de stationsomgeving (Stationsstraat en deel G. Gezellestraat) 

is er nog veel werk aan veilige fietsinfrastructuur (zeer gevaarlijk). 

→ Niet overal fietspaden. 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Kleine kinderen mogen op de stoep fietsen. Veel voetpaden zijn gevaarlijk ongelijk, te smal en dikwijls te hel-

lend om veilig te stappen of te fietsen. 

→ Mobiliteit en veiligheid kunnen in enkele straten en plaatsen wel beter. In de Kasteelstraat (50 km/u zone) 

rijden auto's vlot aan 60 - 70 km/u , nochtans is deze straat een belangrijke verbindingsweg tussen twee ge-

meenten, alsook een belangrijke weg die jongeren nemen voor verplaatsing naar school/jeugdbeweging. Meer 

snelheidscontroles of zelfs nog striktere beperking van snelheid (30 km/u gezien de drukte en belangrijkheid 

van de weg voor verplaatsingen van jongeren) zouden toegepast mogen worden. De staat van voetpaden is 

ook in heel wat straten onvoldoende en zeker niet toegankelijk voor alle kinderen (bv. verplaatsingen met 

kinderwagen ...). 

→ Aangezien ikzelf soms ook de fiets gebruik in Denderleeuw: Guido Gezellestraat is geen aangename straat voor 

de fietsers. 

→ Voetpaden zijn in de dorpskern van Denderleeuw vaak niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelgebruikers.  

→ Mobiliteit is een ramp in Denderleeuw: 

* Doorgangsverkeer moet door drukbewoonde wijken. 

* Smalle straten met 2-richting verkeer. 

* éénrichtingsverkeer is veiliger voor kinderen. 

* Geen gescheiden wegen voor zwakke weggebruikers. 

* Geen fietspad, dit is echt niet kindvriendelijk te noemen. 

* Zelfs voor volwassenen is het gevaarlijk. 

→ De buurt rond de basisschool 't Landuiterke kan veiliger (bijvoorbeeld grotere fluoriserende borden, lichten...), 

ook graag meer controle op wild-parkeren vlak voor de school (op het voetpad) en rondom de school. Ook aan 

het zebrapad voor de uitgang van het Ravotterke is het zeer gevaarlijk. Oversteken (op het zebrapad!) is er 

heel gevaarlijk, bijna niemand stopt er, er wordt ook heel snel gereden, zowel door auto's als door bussen. 

Vaak zien automobilisten overstekende voetgangers niet aankomen op het zebrapad, door de geparkeerde 

auto's vlak voor en achter het zebrapad. Wij wonen in de Landuitstraat en daar is het al gevaarlijk om de 
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voordeur uit te stappen: automobilisten rijden zeer vaak op het fiets- of voetpad (bijvoorbeeld om fietsers in 

te halen). 

→ Sinds enkele jaren zet ik mij in voor de veiligheid aan de school ‘t Landuiterke, vooral voor het gevaarlijk stop- 

en parkeergedrag van de ouders. Dagelijkse spooroverlopers te station Iddergem. Slagbomen zijn dicht, de 

eerste trein komt binnen en dan wordt er vlug overgelopen. Dikwijls door dezelfde personen. Dat ze hun eigen 

leven riskeren is al erg, maar het zijn volwassen mensen die dit doen, voor de ogen van kinderen die van of 

naar school gaan. En ze trekken zich er ook niets van aan dat de kinderen roepen dat het niet mag. Ik ben ook 

bij de politie geweest waar ik door een politieagent vriendelijk ontvangen geweest ben. Hij heeft er gevolg aan 

gegeven en enkele mensen gewaarschuwd en beboet, maar ze kunnen er hun bed niet maken natuurlijk. Dus 

vraag ik me af of we daar toch niet iets serieus kunnen aan doen? Het is daar ook een gevaarlijk punt om over 

te steken met de bushalte, het zebrapad, er steekt een blok uit, waardoor het voor koetsen moeilijk is om het 

voetpad op te gaan. Zouden we dit eens kunnen bekijken? Veiligheid voor onze schoolgaande kinderen is toch 

belangrijk. 

→ Bijna geen fietspaden en slecht befietsbare wegen. Koning auto regeert in de veel te smalle, volgeparkeerde 

straten. 

→ Denderleeuw is weinig tot niet in het bezit van fietspaden. 

→ Denderleeuw heeft weinig goede voetpaden, maar amper fietspaden. 

→ Het is erg druk in Denderleeuw en er is een grote parkeerproblematiek. Daardoor is het niet makkelijk voor 

kinderen om zich zelfstandig in het verkeer te bewegen. Met een kinderwagen is het vaak erg moeilijk om te 

rijden over de voetpaden. Soms zijn ze heel smal, soms hellen ze te veel, soms zijn de stenen beschadigd… 

→ Het verkeer is heel erg gevaarlijk voor (jonge) fietsers en voetgangers. Automobilisten stoppen meestal niet 

spontaan bij zebrapaden zonder lichten, waardoor kinderen (en volwassenen) lang blijven staan. De voetpaden 

zijn op sommige plaatsen te smal en dus gevaarlijk (voorbeeld van een gevaarlijke straat : Iddergemstraat- 

Hoogstraat). Op sommige plaatsen staan auto's op het voetpad geparkeerd, waardoor kinderen zich op de 

rijweg moeten begeven. Algemeen rijdt er te zwaar verkeer door enkele straten (vrachtwagens, tractoren). De 

bussen van de Lijn rijden te snel door de Iddergemstraat. Als fietser moet je al behoorlijk  veel zelfvertrouwen 

hebben. De fietssuggestiestroken in de Lindestraat geven een vals gevoel van veiligheid aan de fietsers.  

→ Er moet dringend werk gemaakt worden van een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de 

Steenweg in Welle, ter hoogte van de Regentiestraat en de Kampstraat. Dit werd door de jaren heen al door 

verschillende personen gemeld aan het gemeentebestuur, maar nog steeds gebeurt er niks om kinderen, ou-

deren, ... veilig de Steenweg te laten oversteken. 

→ Oversteken van de Kampstraat naar de Regentiestraat is levensgevaarlijk. 

→ Voetpaden in buurt van scholen kunnen best eens worden gecontroleerd en waar nodig worden hersteld, want 

het zijn de meest gebruikte voetpaden die er helaas niet altijd goed bijliggen. Zebrapaden worden best zo 

gelegd dat voetgangers weinig onnodige meters moeten doen om over te steken, bijvoorbeeld aan kruispunt. 

Het zebrapad 20 meter verder leggen is, voor wie er dagelijks gebruik van maakt, eigenlijk heel vervelend en 

dus helemaal niet ingepland vanuit oogpunt van de gebruiker. 

→ Fietsverkeer afkomstig vanuit de Steenweg naar de Landuitstraat of Wijngaardstraat is zeer gevaarlijk. Het 

rondpunt aan de kerk van Huissegem is zeer gevaarlijk en ontoegankelijk voor kinderen en jongeren. De ov er-

steekplaats tegenover garage Becque is onvoldoende verlicht en automobilisten verlenen geen voorrang aan 

fietsers en voetgangers. In wintermaanden wanneer het later licht is en vroeger donker is, wordt dit een zeer 

gevaarlijke oversteekplaats. De steenweg heeft onvoldoende zebrapaden die toelaten de steenw eg over te 

steken, zie E5 mode. De fietssuggestiestrook in de Landuitstraat met de grote parkeerplaatsen voor auto's 

maakt dat jongeren en fietsers zich op de straat begeven. De Landuitstraat is een doorgangsweg voor auto 's 

en vrachtwagens die zich van Denderleeuw naar Liedekerke begeven. Hier zijn geen fietspaden voorzien voor 

kinderen en jongeren, maar er bevindt zich een basisschool, waardoor er veel jongeren <12 jaar vertoeven. 

Heel deze zone is zeer gevaarlijk met de fiets/te voet, waardoor ouders genoodzaakt zijn om met de auto te 

komen, wat natuurlijk de veiligheid opnieuw verlaagt. 

→ Voetpaden zijn niet altijd aangepast aan kinderen. Er moet ook harder worden opgetreden tegen foutparkeer-

ders aan school. 
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→ Ik vind dat er 2 of 3 De Lijn bussen ingezet moeten worden in Denderleew. Zo kunnen de jongeren en de 

kinderen zich makkelijk verplaatsen. De bussen zijn ook beperkt in Denderleeuw, dat is ook een probleem voor 

kinderen. Het zou fijn voor ze zijn als ze zich elk moment zelfstandig kunnen verplaatsen om naar de activitei-

ten te gaan. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Ik voel me veilig als ik het openbaar vervoer gebruik (bus, 
tram, trein). 

0 5 9 7 21 

Het is veilig om te wandelen in mijn gemeente. 0 9 12 0 21 

Het is veilig om te fietsen in mijn gemeente. 5 9 3 4 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden de volgende stellingen in groep be-

sproken.  

→ ‘Ik voel me veilig als ik het openbaar vervoer gebruik (bus, tram, trein).’ Het globale antwoord op deze stelling 

is ‘soms’. De opmerking: ‘Soms gebeuren er dingen op de bus naar school, zoals mensen die gedronken hebben 

of niet betalen. Soms is de buschauffeur ook onbeleefd.’ 

→ ‘Het is veilig om te wandelen in mijn gemeente.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘soms’. De opmerking: 

‘De auto's zijn gevaarlijk en houden weinig rekening met voetgangers. Er zijn ook te weinig zebrapaden of de 

zebrapaden zijn op onlogische plekken’ 

→ ‘Het is veilig om te fietsen in mijn gemeente.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘soms’. De opmerking: 

‘Ook fietsen is gevaarlijk in Denderleeuw. Auto's houden weinig rekening met je en de fietspaden zijn niet altijd 

in orde of zijn er soms niet.’ 

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

→ In heel veel straten in Denderleeuw wordt er langs weerskanten geparkeerd, zonder fietspad. Niet evident om 

dan te fietsen. 

→ Er moet ook ruimte zijn om te kunnen parkeren in Denderleeuw. 

→ Veel heeft te maken met de mentaliteit en de rijstijl van de bestuurders. Het heeft niet altijd met de straat te 

maken. 

→ Bepaalde straten zijn gevaarlijk door de bestuurders die zot rijden en niet door de straten zelf.  

→ Fietsen in omgekeerde richting is een oplossing om het minder gevaarlijk te maken. 

→ Verwachtingen van inwoners ligt te hoog voor hoe fietspaden er zouden moeten uitzien. We kunnen niet 

overal een fietspad naast de weg leggen met struiken en bomen tussen, daar is geen plaats voor en dat is 

onrealistisch.  

→ De Lindestraat is wel goed aangepakt.  

→ Veel putten in de weg maakt het fietsen erg onaangenaam.  

→ Fietssuggestiestrook geeft een vals veiligheidsgevoel.  

→ Slechte wegen zijn zo slecht nog niet; ze zorgen voor trage bestuurder en zijn daardoor veiliger voor fietsers. 

→ Kinderen zien minder problemen als ze met de fiets rondrijden, omdat ze nog zo jong zijn.  

→ Jaarlijks zijn er fietslessen en fietsparcours die worden begeleid door de politie: is dit wel een taak van de 

gemeente? Moet de gemeente dit wel voorzien? 

→ Over het algemeen: zijn al deze zaken wel taken van de gemeente? Er ligt ook een groot deel van de verant-

woordelijkheid voor ouders en scholen om hun kinderen veilig met de fiets te leren rijden.  

→ Vroeger mochten kinderen veel verder met de fiets gaan tot buiten het dorp. Het verkeer is nu helemaal anders 

en dit kan nu niet meer. 
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→ Ouders gaan sneller hun kinderen met de auto brengen, omdat ze de tijd niet nemen om met hun kinderen te 

gaan fietsen. 

→ Niveau van fietsen is achteruit aan het gaan bij kinderen.  

→ Als volwassene heb ik zelf schrik als er kinderen op straat rijden. Dan let ik extra op.  

→ Beloningsacties voor kinderen die met de fiets naar school zouden gaan loont. Al zijn er ook ouders die hun 

kinderen dan gewoon met de auto brengen tot op de hoek van straat, waar de kinderen verder fietsen naar 

school. 

→ Het openbaar vervoer is een probleem omdat we op de scheidingslijn van twee provincies liggen. Er zijn niet 

voldoende busverbindingen en dat is geen kwestie van geld, maar wel van keuzes en De Lijn.  

→ Veel grote bussen met veel lege plaatsen in plaats van meer lijnen te voorzien is niet logisch.  

→ In Denderleeuw kan je niet veilig van de ene deelgemeente naar de andere geraken.  

→ Denderleeuw is verdeeld in drie delen door de spoorweg, de steenweg en de Kouter. Dit zorgt voor slechte 

bereikbaarheid tussen deelgemeenten. 

→ Er rijdt veel zwaar vrachtverkeer door Denderleeuw. 

→ De gemeente is bezig met veilige trage wegen wat een goed initiatief is. 

→ Is er een goede samenwerking met de politie bij sensibiliseringscampagnes? Geen zicht op, misschien kan dit 

beter. Het is belangrijk dat de gemeente weet welke partners er kunnen aangesproken worden bij bepaalde 

projecten, zoals de politie. 

→ We zouden de lokale politie moeten betrekken bij kindvriendelijk verhaal, is een partner die kan helpen. 

→ Beleidsmakers moeten meer lange termijnvisie hebben om straten te gaan heraanleggen.  

→ Gemeente Denderleeuw kiest snel voor de automobilisten: er worden sneller parkings gebouwd in plaats van 

parken.  

 

• Middenveld 

→ Verkeer 

* Valt op dat kinderen en jongeren stellen dat ze zich veilig voelen, dit is een vals gevoel van veiligheid. Er kan 

gewerkt worden aan gedrag van kinderen in het verkeer, maar de wegen en verkeersinfrastructuur kunnen 

ook beter. Er is de vrees dat er iets kan/zal gebeuren, vooral regio station. 

* Mensen zijn ook minder snel geneigd om hun kinderen te voet of met de fiets te laten gaan, omwille van de 

drukte en de tijd die dit kost.  

* Niet parkeren rond de school maakt alles veel veiliger, ook al stootte dit in het begin op weerstand.  

* Slagbomen zijn niet altijd duidelijk (Collegestraat). 

* Als de school gedaan is gedaan er erg onveilige situatie (Nieuwstraat): fietsers, auto’s, bussen,… passeren 

allemaal tegelijk. 

* Zebrapaden zijn vaak op onlogische plekken (bv. na een bocht) of niet aanwezig op plekken waar ze zouden 

moeten zijn.  

* Er werden sensibiliserende acties gedaan rond verkeer rond de scholen door de politie, maar dit is niet veilig.  

* Voetpaden liggen er erbarmelijk bij (stationsstraat, Guido Gezellestraat). 

* Aan de Kouterbaan is er op een deel enkel een fietspad en geen voetpad, daarnaast kunnen auto’s er parke-

ren net naast het fietspad wat voor fietsers erg onveilig is 

* Veel fietsers en voetgangers zijn slecht zichtbaar. Vanuit de gemeente gebeurt hier weinig mee, het verkeer-

sparcours stelt bijvoorbeeld weinig voor. De scholen nemen dit dan zelf op. Op de middenschool is er bij-

voorbeeld een dag rond verkeersveiligheid. Politie doet ook weinig met een parcours, is slecht voorbereid. 

Jaren geleden was dit wel heel goed, vanuit de gemeente werd toen een wijk afgezet en rond verkeer ge-

werkt.  

* Elke school werkt hier apart rond.  

* De scholengordel is louter een fietstocht, hier worden veel kansen mislopen. De kwaliteit van de fietsen is 

vaak slecht, er wordt niet rond verkeersveiligheid gewerkt,… ‘Doe er iets meer mee’.  

* Vroeger vanuit project werd een schoolbereikbaarheidskaart gemaakt, er werd gewerkt met ouderraden 

rond veiligheid aan de poort,… maar dit gebeurde enkel als er veel tijd werd in geïnvesteerd.  

* Er zijn veel kinderen die niet goed meer kunnen fietsen.  
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* Er is weinig hoffelijkheid, er wordt soms vaak niet gestopt voor zebrapaden, soms stoppen auto op zebrapa-

den,…  

* Veel ouders stoppen dicht bij de school wat voor opstoppingen, conflicten,… zorgt. Er is een kiss & ride, maar 

dit is niet voldoende. In Aalst zijn er bijvoorbeeld mensen die op de Kiss & Ride-zone staan vanuit de school 

die helpen uitladen, maar daar zijn geen middelen voor in Denderleeuw.  

* De gemeenschapswacht doet het fietsparcours op school, maar spelen weinig rol in dagelijkse veiligheid rond 

de school.  

→ Mobiliteit 

* Er is een probleem met bussen over provinciegrenzen.  

* Er is bijvoorbeeld een ijspiste in Liedekerke en een zwembad, maar daar kan je niet heen met de bus. Ook de 

trein is geen optie, gezien het station van Liedekerke ver uit het centrum is gelegen. 

* Uit de bevragingen van Leila bij gezinnen, kwam mobiliteit heel vaak naar voor.  

* Veel oudere mensen raken ook niet op bepaalde plekken, omdat bepaalde plekken niet bediend worden.  

* Veel ouders moeten hun kinderen voeren.  

* Vaak zijn fietsen niet in orde of zijn ze niet aangepast aan de grootte van de kinderen.  

* Er worden ook soms fietsen gestolen.  

* Er is ook een groot onveiligheidsgevoel rond het station, maar dit is onterecht volgens de groep. Dit werd 

sterk uitgespeeld door de politiek. Die perceptie zou moeten omkeren.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ “Het is veilig voor kinderen en jongeren om in de gemeente te fietsen en te wandelen.” 

* De situatie in Denderleeuw is moeilijk: dichte bebouwing, doorsneden door lijninfrastructuur. Dit neemt niet 

weg dat er veel verbetertrajecten zijn, toch moeten er nog veel inspanningen gebeuren.  Er is nog veel werk 

om de veiligheid te verhogen. Fietscharter in Denderleeuw getekend?  

* Zwakke weggebruikers vallen vaak uit de boot, positief is wel dat er bij nieuwe projecten wel rekening wordt 

gehouden door middel van bv. fietssuggestiestroken (bv. Lindestraat). 

→ “Staat van de voetpaden.” 

* Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid: van de gemeente én van de inwoners. De gemeente moet ook 

optreden en druk leggen op de inwoners wanneer het nodig is om hun verantwoordelijkheid na te komen.  

* Nood aan het opstellen van een voetpadenplan, een parkeerplan en een verkeerscirculatieplan?! 

 

• Jongeren 

→ Staat voetpad 

* Als je te voet naar school gaat is er vaak er geen voetpad. Er zijn ook veel wegenwerken, waardoor het moei-

lijk wordt om te weten waar je nu mag wandelen/fietsen.  

* Er zijn verschillende plaatsen in Denderleeuw waar het niet duidelijk is waar je op en van het fietspad moet 

rijden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. 

* Er zijn plaatsen waar het voetpad en fietspad in elkaar overlopen, soms moet je hierdoor op straat fietsen, 

ook dat zorgt voor gevaarlijke situaties.  

* Aan het IKSO liggen de klinkers los. 

→ Zebrapad 

* Er zijn enkel zebrapaden aan de scholen. 

* In de wijken en buiten het centrum zijn geen zebrapaden, dit vinden ze ook niet nodig. Er zijn enkel zebrapa-

den nodig waar er veel doorgang is, niet elke straat moet een zebrapad hebben.  

* Nu liggen de zebrapaden wel op een logische plek. Bijvoorbeeld aan de KSA is er wel een zebrapad.  

* In de Guido Gezellestraat zijn er dan weer te weinig zebrapaden.  

* ‘je raakt soms je broek kwijt als je moet oversteken’ 

→ Onjuist gedrag automobilisten 

* Auto’s geven weinig voorrang aan voetgangers en fietsen. Bijvoorbeeld: ze stoppen niet voor een zebrapad, 

ze staan vaak op het voetpad geparkeerd, ze staan vaak op het fietspad geparkeerd, ze staan dwars over de 

weg… 
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* De fietstocht naar school is een tocht vol obstakels (slechte staat fietspaden, auto’s staan fout geparkeerd...). 

Dit zorgt voor onveilige situaties. 

* Denderleeuw is een gemeente in volle groei, de gemeente raakt verzadigd. Denderleeuw zit vol qua huizen 

en qua mobiliteit. 

* Mensen parkeren hun auto vaak op de stoep uit frustratie over het gebrek aan parkeerplaatsen.  

* Er komt een Basic-Fit aan het station, dit zal veel mensen aantrekken. Wordt er hier voldoende nagedacht 

over beschikbare parkeerplaatsen? 

* De gemeente zou hier een beleid moeten rond uitwerken: Wat doe je met het groeiende bevolkingsaantal? 

Pas je je infrastructuur aan op meer auto’s? Neem je initiatieven om de gemeente fietsvriendelijker te krij-

gen? …  

→ Bus 

* Er zijn geen late bussen in Denderleeuw. De groep denkt dat De Lijn de dienstregeling niet zal aanpassen voor 

de het minimale aantal mensen dat er gebruik zou van maken. Sommige bussen rijden wel tot 22u, sommigen 

vinden dit laat genoeg. Anderzijds, bij een aanpassing van de dienstregeling zouden er misschien meer men-

sen gebruik van maken. 

* Als tiener reken je wel op de bus, taxi is duur. 

* Busverbinding naar Liedekerke is een probleem. Je kan niet met de bus naar Liedekerke.  

* Proefproject: Aalst regio, alles centraliseren (opmerking schepen Sofie Renders). 

* Op zich kan de gemeente weinig veranderen aan de dienstregeling van De Lijn.  

Mobiliteit uitgedaagd 
Er is momenteel eerder weinig actueel cijfermateriaal verzameld omtrent dit thema. Het is een uitdaging om op 

structurele basis cijfermateriaal te verzamelen en hierop beleid te baseren. Dit is een thema waar in de eerste fase 

van het het traject kindvriendelijke gemeente veruit het meeste aandacht naartoe ging.  

 

Verkeersveiligheid is voor heel veel mensen in de gemeente een probleem. Er worden heel wat opmerkingen gege-

ven omtrent de fiets- en wandelveiligheid. Auto’s staan verkeerd geparkeerd, er wordt overdreven snel gereden, 

sommige fietspaden zijn in slechte staat of ontbreken, te smalle straten, smalle voetpaden, er zijn zebrapaden op 

onlogische plekken,… Onder meer de stationsbuurt en de omgeving van scholen en andere plaatsen waar veel kin-

deren en jongeren komen zijn op die manier vaak niet veilig. 

 

Het is een uitdaging om een lange termijnstrategie te bepalen waarbij ingezet wordt op drie peilers: 

• Inspelen op het sensibilisering van mensen in het verkeer 

• Inzetten op een veiligere weginfrastructuur  

• Zorgen voor voldoende controle door Politie. 

 

Op vlak van bereikbaarheid is er in Denderleeuw een vlot bereikbaar station en is er de nabijheid van de autosnel-

weg. Toch zijn er enkele hiaten om je binnen en naar de gemeente Denderleeuw op een veilige en vlotte manier te 

verplaatsen. Het is van belang om een volledig zicht te krijgen op de noden van de burgers op dit vlak.  
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Milieu 

De cijfers  
Zuiverinsgraad riolering 

De zuiveringsgraad van de riolering in 2015 bedroeg 91,2% en ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde (80,2%).  

 

Bodemverontreiniging 

De totale oppervlakte te saneren grond in Denderleeuw is erg klein. 0,02% van de totale oppervlakte in Denderleeuw 

moet nog gesaneerd worden. In gans Vlaanderen is dit nog 1,04% van de totale oppervlakte.  

 

Afval66 

In 2010 lag het gemiddeld kg huishoudelijk afval per inwoner onder het Vlaams gemiddelde en dat van vergelijkbare 

gemeenten (Denderleeuw: 414,2 kg), Vlaanderen: 524,8 kg, Belfius-Cluster: 501 kg). 

 

Wat zegt het MJP?  

In het meerjarenplan komen geen specifieke beleidsacties aan bod omtrent dit thema.  

De vragenlijst 
63 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 190 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder niet 

waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Het milieubeleidsplan van de gemeente heeft aan-
dacht voor kinderen en jongeren. 

4 20 9 3 36 

De kwaliteit van water en lucht in de gemeente 
wordt regelmatig gecontroleerd. 

5 15 11 2 33 

Er wordt op vaste tijdstippen gecontroleerd welke 
gevolgen mogelijke milieugevaren (zoals de kwali-
teit van water en lucht) hebben voor kinderen en 
jongeren. 

2 9 16 4 31 

De gemeente moedigt burgers aan om milieube-
wust en duurzaam te leven. 

24 23 10 1 58 

Afval en vervuild water worden vermeden in de ge-
meente (bv. door voldoende vuilbakken te plaat-
sen). 

6 27 15 9 57 

Er gebeuren inspanningen om de gemeente schoon 
en duurzaam te maken. 

15 33 7 3 58 

 

Wat zeggen de cijfers? 

3 van de 6 stellingen worden als overwegend positief beoordeeld door de respondenten.  

 

Maar liefst vier van de zes stellingen worden anders beoordeeld door het gemeentepersoneel dan door de particu-

lieren: 

• ‘De kwaliteit van water en lucht in de gemeente wordt regelmatig gecontroleerd’ : 70% van de particulieren gaat 

hiermee akkoord, tegenover slechts 16% van de gemeenteambtenaren.  

 
66 Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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• ‘Er wordt op vaste tijdstippen gecontroleerd welke gevolgen mogelijke milieugevaren (zoals de kwaliteit van water 

en lucht) hebben voor kinderen en jongeren’: geen enkele respondent die bij het gemeentebestuur werkt gaat 

hiermee akkoord. 44% van de particulieren geeft hier wel een positief antwoord op.  

• ‘De gemeente moedigt burgers aan om milieubewust en duurzaam te leven’ : alle gemeenteambtenaren (100%) 

gaat hiermee (deels) akkoord tegenover 77% van de particulieren. 

• ‘Er gebeuren inspanningen om de gemeente schoon en duurzaam te maken’: ook hier geven alle gemeenteambte-

naren (100%) een positief antwoord. 79% van de particulieren gaat hier ook (deels) mee akkoord.  

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Heel abstracte vragen. Vraag 3 stelt eigenlijk dat kinderen en jongeren 'meer' zijn dan andere bevolkingsgroe-

pen? 

→ Het bestuur heeft veel aandacht voor het thema 'propere gemeente' en initieert hiertoe verschillende acties . 

 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Prima dat er gemeentepersoneel rondgaat om de straten proper te houden! 

→ Geen idee of er metingen zijn en zo ja, waar vinden we de waarden terug? Opnieuw geen communicatie en 

geen actieplan, alleen wat initiatieven om beter te recycleren. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

In mijn gemeente is er geen afval dat gewoon op straat 
ligt. 

0 4 6 11 21 

In mijn buurt zijn de beken, kanalen of rivieren proper. 0 2 12 7 21 

De lucht in mijn gemeente is schoon en stinkt niet. 2 6 11 2 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden de volgende stellingen in groep be-

sproken.  

→ ‘In mijn gemeente is er geen rondslingerend afval.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘soms’. De opmer-

king: ‘De vuilbakken zitten vaak vol, waardoor afval er naast ligt. Er wordt veel aan sluikstorten gedaan. Con-

tainerpark is duur.’ 

→ ‘In mijn gemeente of buurt zijn de rivieren, beken of kanalen proper.’ Het globale antwoord op deze stelling is 

‘soms’. De opmerking: ‘Sommige zijn proper, maar in andere ligt er afval.’ 

→ ‘De lucht in mijn gemeente is schoon en stinkt niet.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. 

De reactie: ‘Is veel verbeterd.’ 

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

→ Perceptie bij collega’s dat er weinig gedaan wordt rond milieu: dringt nog niet door, mensen leggen de link 

niet met duurzaamheid. 

→ Veel communicatie rond sluikstorten, ‘propere buurt, propere gemeente’. Als het kan, wordt er zo snel moge-

lijk op de bal gespeeld. Maar er blijven wel veel problemen.  

→ Positief dat het vuil rond de vuilbak of bank blijft liggen.  

→ Er worden in het weekend ook zwerfvuilacties gedaan. Dan gaan we op pad met mensen die dat vrijwillig willen 

doen. 

→ Extra collega’s: seizoenarbeiders voor onderhoud gras, onkruid etc. maar hebben niets met zwerfvuil te maken 
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→ Vuilbakken weghalen, zo is er minder afval: is al gebeurd. Ook op school aanmoedigen om kinderen hun vuil 

thuis weg te gooien en niet op school. 

→ Er zijn veel vuilbakken in Denderleeuw. 

→ Extra vuilbakken voorzien met muziekjes en lichtshow? 

→ Sluikstort blijft iets heel moeilijk: cameraproject opstarten eventueel om dit te voorkomen. Ook om de sociale 

druk te verhogen. 

→ Denderleeuw is geen vuile gemeente, maar ook geen propere. We mogen niet klagen.  

 

• Middenveld 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep middenveld.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ Zijn er metingen of informatie over elektromagnetische straling in onze gemeente?  

 

• Jongeren 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep jongeren.  

Milieu uitgedaagd 
Er zijn momenteel weinig cijfers opgenomen in de data-analyse omtrent het milieu in de gemeente Denderleeuw.  

 

Eén van de uitdagingen op vlak van milieu is blijvend inzetten op het bestrijden en voorkomen van sluikstorten en 

zwerfvuil. Inzetten op een propere gemeente draagt bij tot een aangenamere leefomgeving voor iedereen. 
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Gezondheid  

De cijfers  
Aanbod Medische zorg  

Denderleeuw telt 15 erkende huisartsen en geen enkele huisarts in opleiding. Dit wil zeggen dat er 0,7 dokters zijn 

per 1.000 inwoners in Denderleeuw. Dit is ongeveer de helft van het Vlaams gemiddelde waar er 1,3 dokters per 

1.000 inwoners zijn. Ook zijn er 8 apothekers in Denderleeuw. 5 hiervan in Denderleeuw zelf, 2 in Welle en 1 in 

deelgemeente Iddergem. In Denderleeuw is er geen groot ziekenhuis. Daarvoor wijken de inwoners uit naar de twee 

grote ziekenhuizen in Aalst, het OLV en het ASZ. 

 

Wijkgezondheidscentrum 

Er is op heden geen wijkgezondheidscentrum in Denderleeuw. Er wordt vanuit verschillende hoeken aangegeven dat 

hier nood aan is, doch komen er vanuit de federale instanties geen middelen om dit te financieren.  

 

Wat zegt het MJP?67 

• De gemeente Denderleeuw wil inzetten op gezondheid en het welzijn van iedereen (AP025) door onder meer het 

charter ‘gezonde gemeente’ te ondertekenen.  

• Er zullen ook maatregelen worden getroffen op vlak van budgetbegeleiding, die volgens het meerjarenplan de 

voorbije jaren flink in aantal gestegen zijn.  

De vragenlijst 
58 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 195 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  

 
67 Bron: Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 

 
waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Er is kwalitatieve gezondheidszorg in de gemeente. 20 17 8 2 47 

Er zijn initiatieven om de kennis te verbeteren over ge-
zonde voeding voor kinderen en jongeren. 

8 22 14 2 46 

De gemeente zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met 
een beperking de juiste/aangepaste zorg krijgen. 

4 16 10 2 32 

In de gemeente worden mensen bewust gemaakt van de 
gevaren van alcohol en andere drugs. 

13 22 13 3 51 

Er is een plaats waar ouders advies kunnen krijgen over 
de gezondheid en de ontwikkeling van hun kind. 

20 19 6 3 48 

Er is betaalbare opvang voor zieke kinderen in de ge-
meente. 

5 11 14 8 38 

Er is in de gemeente een plaats waar kinderen, jongeren 
en hun ouders terecht kunnen voor een preventieve con-
trole en wanneer ze ziek zijn. 

8 12 13 8 41 

Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het aanbod 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. 

2 8 21 12 43 

Er is een plek of persoon die kinderen en jongeren op-
vangt als dat nodig is. 

4 12 17 5 38 

Er zijn plaatsen waar families eten kunnen krijgen als ze 
dit zelf niet kunnen betalen. 

4 11 11 10 36 
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Wat zeggen de cijfers? 

Voor het thema ‘Gezondheid’ worden 4 van de 10 stellingen als positief beoordeeld. 1 stelling zorgt voor grotendeels 

gemengde reacties bij de respondenten en wordt als verdeeld beoordeeld: ‘Er is in de gemeente een plaats waar 

kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen voor een preventieve controle en wanneer ze ziek zijn. ’ 

 

Met de stelling ‘Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 

jongeren’ gaan slechts 23% van alle respondenten mee akkoord. Deze stelling wordt als negatief beoordeeld. 

 

Twee stellingen worden significant anders beantwoord door de respondenten die voor het gemeentebestuur wer-

ken, dan de particulieren: 

• ‘De gemeente zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met een beperking de juiste/aangepaste zorg krijgen.’ 38% 

van de gemeenteambtenaren gaat hiermee akkoord, tegenover 71% van de particulieren.  

• ‘Er zijn plaatsen waar families eten kunnen krijgen als ze dit zelf niet kunnen betalen .’ 22% van de gemeenteamb-

tenaren gaat hiermee akkoord, tegenover 48% van de particulieren. 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Er ontbreekt in Denderleeuw CAW, CGZ, JAC... Men kan misschien proberen om te starten met zitdagen van 

centra geestelijke gezondheidszorg. 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Is er een plek of persoon die kinderen en jongeren opvangt als dat nodig is? 

→ Hier faalt de gemeente toch qua informatiedoorstroming: over deze vragen weet ik niets van eventuele be-

staande maatregelen/organisaties. 

→ Onderhand kent iedereen wel de gevaren van alcohol en drugs. Nadruk zou moeten liggen op het weerbaarder 

maken van mensen om hiermee om te gaan, zowel op het vlak van de individuele jongere als door maatregelen 

die alle jongeren ten goede komen: verminderen van de prestatiedruk bv., meer tijd en ruimte voor vrij spel. 

Zieke kinderen moeten door hun ouders verzorgd worden, niet door de gemeente. 

 

Controlegroep 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Er zijn plaatsen in mijn gemeente waar ik naartoe kan als 
ik ziek ben. 

8 6 3 4 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werd de volgende stelling in groep besproken.  

→ ‘Er zijn plaatsen in mijn gemeente waar ik naartoe kan als ik ziek ben.’ Het globale antwoord op deze stelling 

is ‘soms’. De opmerking: ‘We kunnen naar de huisarts, maar dat is vaak op afspraak. We gaan soms naar Aalst 

of Ninove omdat er daar een wachtpost is. In ziekenhuizen zijn er vaak lange wachttijden.’ 

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

→ Er zijn pogingen tot samenwerking op vlak van welzijn, namelijk het jeugdwelzijnsoverleg: dit is een goede 

start, bedoeling om ze te bundelen en binnen afzienbare tijd mee starten.  

→ Bescherming van kinderen is een belangrijk onderdeel van kindvriendelijkheid. 

→ Bestendigen van bestaande projecten moet ook gebeuren; geld vrijmaken voor als de projectmiddelen op zijn 

bv jeugdopbouwwerk.  

→ Er wordt voor veel projecten met vrijwilligers gewerkt. 
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• Middenveld 

→ Er is een CGG in Aalst en Ninove, waar scholen mensen die geen externe hulp kunnen betalen, niet raken.  

→ Soms raken mensen wel in Aalst of Ninove, als je bv. meegaat. Maar dit is niet evident. Er zou een antennsepost 

moeten komen van het CGG en het JAC.  

→ Er zijn ook heel erg lange wachtlijsten.  

→ Veel mensen voelen zich in de kou gelaten door diensten zoals CGG en JAC.  

→ Vaak proberen de mensen in deze focusgroep zelf zoveel mogelijk te doen, maar blijkt de overstap/link naar 

andere hulpverlening moeilijk.  

→ Denderleeuw is de tweede dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen en kent dus ook grootstedelijke 

problemen, maar gezien het tussen Aalst en Ninove ligt, wordt er weinig in diensten en dergelijke geïnvesteerd.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep adviesraad buurtwerk.  

 

• Jongeren 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep adviesraad buurtwerk. 

Gezondheid uitgedaagd68 
Er bestaat weinig cijfermateriaal omtrent gezondheid in de gemeente Denderleeuw. Het is dan ook een eerste uit-

daging om hierrond cijfermateriaal te verzamelen en op die manier vraag en aanbod in kaart te brengen.  

 

 

 

 
68 De opmerkingen omtrent het informeren en het weerbaar maken van kinderen en jongeren voor het gebruik van alcohol en drugs 

zijn terug te vinden bij een ander thema, met name ‘veiligheid’. 
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Gemeenteplanning en openbare werken 

De cijfers  
Bevolkingsdichtheid 

Met een bevolkingsdichteid van 1.420 inwoners/km² is Denderleeuw een erg dichtbevolkte gemeente (gemiddelde 

Belfius-indeling: 462 inwoners/km² en Vlaams Gewest: 477 inwoners/km²). Denderleeuw telt 431 hectare bebouwde 

oppervlakte in 2015. Dit is een stijging van 32 hectare, oftewel 8% sinds 2005. Deze stijging ligt in dezelfde lijn als in 

de vergelijkbare gemeenten en in heel Vlaanderen.69 

 

Bebouwingsgraad70 

De bebouwingsgraad in de gemeente Denderleeuw was in 2015 31,3%. Dit is een stuk meer dan bij vergelijkbare 

gemeentes (17,1%) en het Vlaams gewest (18,9%). De bebouwingsgraad is in de voorbije 6 jaar toegenomen met 

0,2%, wat minder is dan bij vergelijkbare gemeentes (0,8%) en het Vlaams gewest (0,9%).  

 

Groene ruimte 

De gemeente geeft zelf aan dat hoewel ze een sterk verstedelijkte gemeente is, zij het groen hoog in het vaandel 

dragen binnen hun gemeente. Denderleeuw kent enkele natuurgebieden zoals de Kouter en de Wellemeersen. Ver-

der onderhoudt de dienst Werken in eigen beheer het openbaar groen in de gemeente en wordt er jaarlijks een 

bebloemingswedstrijd georganiseerd.71 

 

Speel- en ontmoetingsweefsel 

Het speel- en ontmoetingsweefsel stippelt een kindgerichte toekomstvise uit voor alle plekken met ontmoetingspo-

tentieel in Denderleeuw en de verbindingen tussen deze plekken. Het tracht de expertise uit de ruimte- en vrijetijds-

diensten te combineren en sterke nadruk te leggen op participatie van gebruikers (kinderen, jongeren en omwonen-

den) om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 

 

De vragenlijst 
60 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 193 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal  

reacties 

Er is regelmatig een beoordeling en opvolging hoe veilig en 
bespeelbaar de woonomgeving van kinderen en jongeren is. 

5 14 17 6 42 

De gemeente plant, ontwerpt en verbetert de openbare 
ruimte, en luistert hiervoor naar kinderen en jongeren. 

5 16 18 10 49 

De gemeente houdt rekening met de behoeften van kinderen 
en jongeren met een beperking als ze de openbare ruimte 
plant, ontwerpt en verbetert. 

5 11 18 7 41 

De gemeente zorgt ervoor dat mensen van verschillende leef-
tijden de publieke ruimte samen kunnen gebruiken. 

9 21 15 6 51 

De gemeente is een aangename plek voor kinderen en jonge-
ren om te spelen of rond te hangen. 

1 20 24 11 56 

Er zijn voldoende openbare toiletten die kinderen en jonge-
ren veilig en gemakkelijk kunnen gebruiken. 

0 1 21 37 59 

 
69 Bron: Gemeentelijke profielschets, editie najaar 2016 

70 Bebouwingsgraad = bebouwde oppervlakte in hectare (ha) / totale oppervlakte van de gemeente in hectare 

71 Bron: http://www.denderleeuw.be/nl/325/content/1275/groen.html 

http://www.denderleeuw.be/content/1025


 
 

 

  

Kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw: eindrapport p72 | 98 

 
waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal  

reacties 

De plaatsen om te spelen in de gemeente zijn ook ontworpen 
voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking. 

0 5 23 16 44 

 

Wat zeggen de cijfers? 

Geen enkele van de zeven stellingen werd positief beoordeeld door de respondenten. De stelling ‘Er is regelmatig 

een beoordeling en opvolging hoe veilig en bespeelbaar de woonomgeving van kinderen en jongeren is’  wordt als 

verdeeld beoordeeld. 

 

Twee stellingen worden globaal genomen als negatief beoordeeld.  

• ‘Er zijn voldoende openbare toiletten die kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk kunnen gebruiken’ (2% van de 

respondenten beantwoorden deze stelling positief).   

• ‘De plaatsen om te spelen in de gemeente zijn ook ontworpen voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking’ 

(11% van de respondenten waren positief over deze stelling).  

 

Als we de resultaten van de particulieren scheiden van de gemeenteambtenaren zien we significante verschillen in 

het antwoordpatroon van twee stellingen:  

• ‘Er is regelmatig een beoordeling en opvolging hoe veilig en bespeelbaar de woonomgeving van kinderen en jon-

geren is’ (30% van de personen die bij de gemeente werken beantwoorden deze stelling positief, ten opzichte van 

50% van de particulieren).  

• ‘De gemeente plant, ontwerpt en verbetert de openbare ruimte, en luistert hiervoor naar kinderen en jongeren’ 

(64% van de personen die bij de gemeente werken beantwoorden deze stelling positief, ten opzichte van 37% van 

de particulieren). 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

→ Link met 'openbare werken'? Vraag 3 en de laatste zijn idem? Zijn veel speeltuigen niet universeel? Ik krijg de 

indruk dat er op elk speelterrein een hoekje voor mentaal gehandicapten, fysiek gehandicapten, enz. moet 

zijn. 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Zo aangenaam en/of veilig om te spelen vind ik het niet in de gemeente. Rondhangende jongeren op bepaalde 

plaatsen maken dat er een onveiligheidsgevoel is en kinderen en ook volwassenen worden lastig gevallen. 

Kinderen en ouderen met een beperking kunnen zich zelfs met moeite verplaatsen op sommige voetpaden (als 

er soms al een is). Bloembakken en bomen krijgen voorrang op degelijke fiets- en voetpaden. 

→ Het grasveld voor KCD is gemeentegrond. Buren laten er hun hond zijn behoefte doen, midden op het gras. 

Wordt dat nooit gecontroleerd? 

→ De aanwezigheid van speelpleintjes is zeker fijn (aan Zandplaatstraat/Moreelstraat, aan Hageveldstraat, ... )! 

Hopelijk kan de gemeente ook garanderen dat deze ruimte ook in de toekomst dezelfde functie (nl. meer groen 

en recreactie/speelruimte voor kinderen) blijft behouden en deze niet volgebouwd wordt! 

→ Er zijn wel een aantal aangename plekken in de gemeente om te vertoeven: Wellemeersen, Hof ter Leeuwe,.. 

Toch vind ik dat het algemene dorpsbeeld nog positiever kan: meer groen en meer kleur in de straten. 

→ De gemeente luistert nog niet naar de lokale inwoners, laat staan naar de jongeren. Fietspaden sluiten nog 

niet naadloos aan, hoe kan het dan handig zijn voor mensen met een fysieke beperking? Opnieuw geen visie, 

geen communicatie en geen overleg met de buurt. 

→ Spijtig dat er nog steeds geen (veilige) lokalen zijn voor Chiro en KSA in Welle. Waarom moet dit zo lang duren? 

→ Meer controle op speelpleinen. Vaak zien we druggebruik en is er geluidsoverlast op het speelplein waar we 

wonen. Politiecontroles enkel in de namiddag zijn onvoldoende. Wij laten onze kinderen niet meer spelen op 

het speelplein aan ons huis wegens te onveilig. 

 

Controlegroep 
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• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Er zijn openbare toiletten die ik veilig kan gebruiken.  0 2 11 8 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werd de volgende stelling in groep besproken.  

→ ‘Er zijn publieke toiletten die ik veilig kan gebruiken.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘nooit’. De op-

merking: ‘Die zijn er niet. Er zijn toiletten van de NMBS, maar die kosten €0,5 en zijn vaak vuil.’  

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep gemeentediensten.  

 

• Middenveld 

→ Openbare ruimte (voetpaden, pleintjes,…) zijn niet aangepast voor mensen met een beperking.  

→ Het GRAS-project van de gemeente zorgt voor inspraak van kinderen en jongeren binnen de school. Dit project 

houdt in dat de speelplaats groener wordt en in principe dat er ook gedeeld gebruik is.  

→ Voor kinderen is er veel voor kinderen, maar de tieners blijven in de kou staan.  

* Zowel de speelpleinwerking als de werking van het jeugdopbouwwerk trekken veel volk, dus er is zeker nood 

aan een tieneraanbod. 

* Een binnenplek voor tieners is ook aan de orde, deze komt er in de kerk van Hemelrijk.  

→ Er wordt soms een groter probleem gemaakt van dingen dan dat ze effectief zijn. Soms kan gewoon praten 

met jongeren (bv. rond overlast) het probleem oplossen.  

→ Het speel- en ontmoetingsweefsel van de gemeente is ook in volle ontwikkeling, waarbij er ook inspraak van 

kinderen en jongeren gevraagd wordt.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ “Er zijn voldoende openbare toiletten die kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk kunnen gebruiken.” 

* Er zijn geen echte openbare toiletten die 7/7 beschikbaar zijn.  

* De toiletten in het station zijn betalend, vroeger was dit niet het geval. Het station is nochtans een plek waar 

de meeste ‘passage’ is in de hele gemeente: gratis gebruik van dit sanitair zou een enorme meerwaarde zijn, 

zowel voor pendelaars als voor kinderen en jongeren.  

→ “De gemeente plant, ontwerpt en verbetert de openbare ruimte en luistert hiervoor naar kinderen en jongeren.” 

* Er zijn hierrond een aantal positieve initiatieven. (cfr. Adviesraad Buurtwerk, speel- en ontmoetingsweefsel 

en inspraakacties hierover) 

→ “Ik heb een negatieve connotatie/ onveiligheidsgevoel bij rondhangende jongeren.”  

* Onveiligheidsgevoel is eerder subjectief. 

 

• Jongeren 

→ Openbaar toilet 

* Er zijn weinig openbare toiletten in Denderleeuw. Het enkele (aan het station) openbaar toilet dat er is, is 

heel vuil en moet je voor betalen (behoefte naast toilet, niet proper….).  

* Niemand aanwezig op de focusgroep zou hier naar het toilet gaan 

* Onbegrip voor het feit dat je moet betalen voor het openbaar toilet aan het station, of voor openbare toilet-

ten in het algemeen. 

* De jeugdbewegingen herkennen het probleem, ze kunnen nergens naar toilet. Dit zorgt voor een bepe rking 

tijdens de activiteiten. Ze kunnen in hun lokalen of in de bosjes naar het toilet.  

* ‘je kan ergens aanbellen als je naar toilet moet’, tieners aanwezig geven aan dat ze dit niet snel zouden doen.  

→ Plaatsen in de gemeente waar kinderen met fysieke beperking terecht kunnen: 
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* Heel weinig zaken zijn aangepast voor mensen met fysieke beperking. Bv. geen stoplichten met geluid, of 

richeltjes in de stoep… 

* De speelpleintjes in Denderleeuw zijn niet (of weinig) toegankelijk. Meestal zijn de speelpleintjes met schors 

of zand. 

* Alle speelpleintjes zouden moeten toegankelijk zijn voor mensen met fysieke beperking.  

* De groep aanwezigen komt weinig in contact met mensen met fysieke beperking.  

* Belangrijk om deze zaken te bevragen bij de mensen met een fysieke beperking.  

 

→ Gemeente betrekt kinderen en jongeren bij inplannen van openbare ruimte 

* Er heerst een gevoel rond de tafel van weinig betrokken te zijn bij trajecten van de gemeente rond openbare 

ruimte. De meisjes van de leerlingenraad hebben het gevoel in deze zaken nog nooit gehoord te zijn.  

* Er gebeurt wel inspraak, maar de mensen van Denderleeuw weten dit vaak niet. Inspraakmomenten zijn vaak 

nog te weinig gekend bij het grote publiek. Er kan meer over gecommuniceerd worden. De straal van de 

mensen die bij de inspraak betrokken worden verruimen. Nu worden enkel de mensen die vlakbij een pleintje 

wonen gehoord. 

* Jongeren vinden het vreemd dat ze niet betrokken worden. Bv. plots ziet een speelpleintje er anders uit (met 

futuristische speeltuigen waar ze niks mee kunnen aanvangen) 

* In theorie weet de groep wel waar ze terecht kunnen om iets te zeggen over de openbare ruimte (bij de 

gemeente), maar de praktijk van effectief naar het AC te gaan en iemand aan te spreken om rond openbare 

ruimte dingen aan te kaarten, is vaak een brug te ver. 

* Inspraak kan op verschillende manieren georganiseerd worden (online, fysiek samenkomen…). Nu worden 

vaak leden van jeugdverenigingen gehoord en zo krijg je steeds hetzelfde verhaal. Het is belangrijk om ook 

de mening te horen van mensen die niet in de reguliere jeugdwerking betrokken zijn.  

* Zeker via online-platformen ziet de groep kansen om kinderen te horen en drempels te verlagen.  

Ruimte uitgedaagd 
De verdere uitwerking van de plannen omtrent het speel- en ontmoetingsweefsel is een uitdaging op dit vlak.  

 

Het toegankelijk maken van de openbare ruimte en infrastructuur is een grote uitdaging voor de gemeente. Dit gaat 

over speelruimtes, voetpaden, pleintjes,… Onder meer de uitvoering van het gemeentelijk voetpadenplan zou hier 

toe bijdragen.  

 

Daarnaast is het van belang om na te gaan of de noden en het aanbod omtrent openbare ruimte voldoende op elkaar 

afgestemd zijn.  

 

Voor het overige is er op dit gebied weinig cijfermateriaal ter beschikking. 
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Gemeentebreed beleid 

Cijfers 
Wat zegt het MJP?72 

Volgens het meerjarenplan wil de gemeente Denderleeuw de drempels in dienstverlening wegnemen. Ze wil dit doen 

door een breed en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle inwoners aan te bieden. Of door een reorganisatie van 

de dienstverlening bij de gemeente en OCMW, waarbij niet langer diensten, maar de inwoners centraal zullen staan.  

Vragenlijst 
Gemeentelijk beleid maken voor kinderen en jongeren 

56 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 197 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet waar aantal  

reacties 

Er bestaat een manier om de rechten van kin-
deren en jongeren in het gemeentelijk beleid 
op te nemen. 

7 15 10 2 34 

Er is een jeugdraad, een commissie en/of een 
ander overleg dat het beleid rond kinderen en 
jongeren bespreekt en hierover raad geeft, of 
dat dat beleid mee ontwikkelt. 

22 18 9 0 49 

De mening van kinderen en jongeren staat in de 
besluiten van het gemeentebestuur. 

5 15 12 7 39 

Gemeenteraadsleden kennen de rechten van 
kinderen en jongeren. 

7 20 10 4 41 

Mensen die werken voor de gemeente, kennen 
de rechten van kinderen en jongeren. 

6 22 12 5 45 

De gemeente stemt haar communicatie af op 
kinderen en jongeren. 

3 16 24 6 49 

 

Twee van de zes stellingen worden als positief beoordeeld door de respondenten. Eén stelling wordt als verdeeld 

beoordeeld: ‘De mening van kinderen en jongeren staat in de besluiten van het gemeentebestuur.’ Geen enkele stel-

ling wordt overwegend negatief beoordeeld. 

 

Drie van de zes stellingen worden significant anders beoordeeld door de twee verschillende respondentengroepen. 

Voor de volgende drie stellingen zijn de gemeenteambtenaren duidelijk negatiever dan de particulieren in hun ant-

woordpatroon: 

• ‘Er bestaat een manier om de rechten van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid op te nemen’  (44% 

positieve antwoorden bij personen die bij de gemeente werken ten opzichte van 72% positieve antwoorden bij 

particulieren). 

• ‘Gemeenteraadsleden kennen de rechten van kinderen en jongeren’  (50% positieve antwoorden bij personen die 

bij de gemeente werken, ten opzichte van 71% positieve antwoorden bij particulieren).  

• ‘Mensen die werken voor de gemeente, kennen de rechten van kinderen en jongeren’  (42% positieve antwoorden 

bij personen die bij de gemeente werken, ten opzichte van 70% positieve antwoorden bij particulieren).  

 

Gegevens verzamelen over kinderen en jongeren 

40 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 213 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  

 
72 Meerjarenplan Denderleeuw (2014-2020) 
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waar eerder 

waar 

eerder niet 

waar 

niet 

waar 

aantal  

reacties 

Alle beschikbare gegevens over kinderen, jongeren en 
gezinnen zijn verzameld in een centrale databank. 

5 11 10 4 30 

De gemeente verzamelt zelf gegevens over kinderen, 
jongeren en gezinnen. 

6 13 16 2 37 

Dankzij de beschikbare gegevens kan de gemeente de 
leefomstandigheden van kinderen, jongeren en gezin-
nen vergelijken in verschillende buurten. 

4 10 13 6 33 

De beschikbare gegevens bevatten ook informatie 
over kinderen en jongeren zonder (verblijfs)papieren. 

3 9 13 5 30 

De gemeente stelt gegevens over kinderen, jongeren 
en gezinnen ter beschikking aan wie hiervoor inte-
resse heeft. 

0 4 19 9 32 

 

Voor het deelthema ‘Gegevens verzamelen over kinderen en jongeren‘ werd geen enkele stelling als overwegend 

positief beoordeeld. Volgende stellingen werden als verdeeld beoordeeld: 

• ‘Alle beschikbare gegevens over kinderen, jongeren en gezinnen zijn verzameld in een centrale databank. ’ 

• ‘De gemeente verzamelt zelf gegevens over kinderen, jongeren en gezinnen. ’ 

 

Ook werd één stelling als overwegend negatief beoordeeld door de respondenten: ‘De gemeente stelt gegevens over 

kinderen, jongeren en gezinnen ter beschikking aan wie hiervoor interesse heeft. ’ (13% van de respondenten waren 

positief over deze stelling). 

 

Voor twee van de vijf stellingen was er een significant verschil in het antwoordpatroon van de particulieren tegen-

over dat van de gemeenteambtenaren. Deze laatsten beoordeelden de stellingen overwegend negatiever.  

• ‘Alle beschikbare gegevens over kinderen, jongeren en gezinnen zijn verzameld in een centrale databank.’ (13% van 

de personen die bij de gemeente werken beantwoorden deze stellingen positief, ten opzichte van 68% particulie-

ren). 

• ‘De beschikbare gegevens bevatten ook informatie over kinderen en jongeren zonder (verblijfs)papieren.’ (14% van 

de personen die bij de gemeente werken beantwoorden deze stelling positief, ten opzichte van 48% particulieren).  

 

Coördineren van gemeentelijke acties voor kinderen en jongeren 

40 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 213 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet waar aantal  

reacties 

Eén persoon of één dienst coördineert alle ac-
ties voor kinderen en jongeren. 

10 21 2 7 40 

 

Deze stelling werd overwegend positief beoordeeld door de respondenten, maar er is wel een significant verschil 

tussen de twee groepen. Opnieuw zijn de particulieren veel positiever in hun beoordeling dan het gemeenteperso-

neel (50% positieve respons ten opzichte van 89%).  

 

Actieplannen voor kinderen en jongeren 

39 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 214 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
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De eerste stelling werd als overwegend positief beoordeeld door de respondenten. De tweede stelling werd verdeeld 

beoordeeld.  

 

Bij geen enkele stelling was het antwoordpatroon significant verschillend. 

 

Budget voor kinderen en jongeren 

40 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 213 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder niet 

waar 

niet waar aantal 

reacties 

In het budget van de gemeente zijn structurele mid-
delen voorzien voor kinderen en jongeren*. (*niet en-
kel bij de jeugddienst, maar ook bij andere diensten 
zoals onderwijs, preventie, mobiliteit,…) 

11 15 14 0 40 

 

Deze stelling werd als overwegend positief beoordeeld. Er is geen significant verschil tussen het antwoordenpatroon 

van de gemeenteambtenaren en de particulieren. 

 

Publiek en professioneel bewustzijn van kinderen en jongeren en de rechten van het kind 

47 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 206 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Er worden inspanningen geleverd om burgers te sen-
sibiliseren over de rechten van het kind. 

4 15 17 7 43 

Alle personen die werken met kinderen en jongeren 
kunnen deelnemen aan vormingen (bv. artsen, verple-
gers, advocaten, rechters, politie, psychologen, sociaal 
werkers, leerkrachten, gemeentediensten,…). 

9 20 10 1 40 

 

De tweede stelling werd overwegend positief beoordeeld.  

 

Het antwoordenpatroon van de twee verschillende groepen kende geen significante verschillen voor beide stellin-

gen. 

 

Belangenbehartiging voor kinderen en jongeren 

36 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 217 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  

 
waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

In de algemene beleidsnota van de gemeente staan 
doelstellingen of acties voor/over kinderen en jonge-
ren. 

11 20 7 0 38 

Er is een specifiek actieplan voor/over kinderen en 
jongeren, dat verankerd is in het globale beleid. 

8 10 16 1 35 

Beleidsmaatregelen worden afgetoetst op hun effec-
ten op kinderen en jongeren. 

4 9 17 4 34 
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Deze stelling werd noch positief, noch verdeeld, noch negatief beoordeeld. Deze stelling kent ook geen significant 

verschil in het antwoordpatroon van particulieren tegenover het gemeentepersoneel.  

 

Gemeenschapsvorming 

40 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 213 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

De gemeente werkt regelmatig samen met het lokale 
middenveld. 

6 22 7 1 36 

De gemeente werkt regelmatig samen met de adviesra-
den. 

10 18 11 1 40 

 

Beide stellingen worden positief beoordeeld.  

 

Voor de tweede stelling was het gemeentepersoneel significant minder positief dan de particulieren die de vragen-

lijst invulden (54% van de personen die bij de gemeente werken waren positief over deze stelling, ten opzichte van 

78% van de personen die niet bij de gemeente werken). 

 

Burgerschap 

51 respondenten hebben één of meer vragen van dit thema beantwoord, 202 hebben het thema overgeslagen. In 

de laatste kolom staat het aantal respondenten per stelling.  
 

waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Kinderen, jongeren en hun ouders helpen met projecten 
om hun buurt en gemeente te veranderen. 

8 17 12 4 41 

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn betrokken bij de 
plannen en beslissingen van de gemeente. 

5 17 14 9 45 

De gemeente vraagt kinderen, jongeren en hun ouders 
naar hun mening over hun leefwereld of hun leefomge-
ving/buurt. 

5 18 15 6 44 

Kinderen, jongeren en hun ouders geven hun mening 
over het budget dat de gemeente besteedt aan acties 
voor kinderen en jongeren. 

3 6 21 10 40 

De gemeente communiceert voortdurend met kinderen 
en jongeren als zij haar beleid voorbereidt, uitvoert en 
evalueert. 

2 5 21 14 42 

 

Geen enkele stelling wordt als positief beoordeeld door de onderzoeksgroep. Volgende twee stellingen worden als 

verdeeld beoordeeld: 

• ‘Kinderen, jongeren en hun ouders zijn betrokken bij de plannen en beslissingen van de gemeente. ’ 

• ‘De gemeente vraagt kinderen, jongeren en hun ouders naar hun mening over hun leefwereld of hun leefomge-

ving/buurt.’ 

 

 
waar eerder 

waar 

eerder 

niet waar 

niet 

waar 

aantal 

reacties 

Er is een ombudspersoon voor kinderen en jongeren 
in de gemeente. 

5 9 12 10 36 
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De twee laatste stellingen ten slotte, worden als overwegend negatief beoordeeld door de respondenten:  

• ‘Kinderen, jongeren en hun ouders geven hun mening over het budget dat de gemeente besteedt aan ac ties voor 

kinderen en jongeren’ (23% van de respondenten waren positief over deze stelling). 

• ‘De gemeente communiceert voortdurend met kinderen en jongeren als zij haar beleid voorbereidt, uitvoert en 

evalueert’ (17% van de respondenten waren positief over deze stelling). 

 

De stelling ‘De gemeente vraagt kinderen, jongeren en hun ouders naar hun mening over hun leefwereld of hun leefom-

geving/buurt’ wordt significant verschillend beantwoordt door de particulieren dan door de gemeenteambtenaren. 

Deze laatste groep is overwegend positiever in haar antwoordpatroon (75% positieve respons ten opzichte van 44%). 

 

De losse opmerkingen 

• Respondenten die bij de gemeente werken 

Geen losse opmerkingen. 

• Respondenten die niet bij de gemeente werken 

→ Opnieuw weet ik veel te weinig of niets over het gemeentebreed beleid. Een praktische folder, handleiding of 

dergelijke voor elke inwoner over voorzieningen voor jong en oud zou wel handig zijn, in plaats van overtollig 

reclame - en verkiezingsdrukwerk. 

→ Voor de hele bevraging werd er vaak 'niet waar' geantwoord. Dit betekende niet dat dit niet gebeurt, maar dat 

dit niet gekend is. Een keuze 'weet ik niet' was een goede aanvulling geweest. Prima dat er aan dit thema 

gewerkt wordt! 

→ Ik kan niet oordelen over de kennis van ons gemeentepersoneel. Beleid is er misschien wel, maar het is zeker 

niet gekend en niet zichtbaar. 

→ Ikzelf als ‘jonge’ (nieuwe) ouder ben, buiten deze enquête, nog nooit bevraagd over de gemeente of meer 

specifiek: over kinderen en de gemeente. 

→ Meer ruimte voor fuiven in gebieden waar er geen overlast is voor de buren.  

 

Controlevragenlijsten 

• Controlegroep -12 jarigen 
 

altijd 

waar 

meestal 

waar 

soms nooit aantal  

reacties 

Ik help mee om mijn buurt te verbeteren. 0 1 9 11 21 

Ik word betrokken bij plannen en beslissingen die over 
mijn gemeente of buurt genomen worden. 

0 2 2 17 21 

De burgemeester luistert naar de wensen van kin-
deren. 

0 3 14 4 21 

Ik heb al eens gehoord over de rechten van het kind. 9 4 6 2 21 

Ik ken veel kinderen die niet in mijn buurt wonen. 9 7 5 0 21 

Bij de gemeente weet ik waar ik naartoe kan met mijn 
vragen. 

0 3 10 8 21 

 

• Controlegroep +12 jarigen 

Op deze controlegroep werd geen individuele vragenlijst ingevuld en werden de volgende stellingen in groep be-

sproken.  

→ ‘Ik help mee om mijn buurt te verbeteren.’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. 

→ ‘Ik word betrokken bij plannen en beslissingen die over mijn gemeente of buurt genomen worden.’ Het globale 

antwoord op deze stelling is ‘nooit waar’. De opmerking: ‘Er wordt vaak geen rekening gehouden met wat wij 

zeggen. We weten ook niet waar we terecht kunnen om onze mening te geven.’ 

→ ‘Het gemeentebestuur* vraagt me naar mijn mening over mijn leven of mijn buurt (*jeugddienst, burgemees-

ter, ...).’ Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal waar’. De reactie:  ‘zie vorige reactie.’ 
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→ ‘Ik heb al eens gehoord over het Kinderrechtenverdrag op televisie of radio.’  Het globale antwoord op deze 

stelling is ‘meestal waar’. De reactie: ‘Op school zagen we dit, maar dit was niet zo concreet. Eerder overlopen 

van wat die rechten zijn en niet wat ze betekenen.’ 

→ ‘Ik voel me ook betrokken op wat er buiten mijn buurt gebeurt.’  Het globale antwoord op deze stelling is 

‘meestal waar’. 

→ ‘Ik weet waar ik bij de gemeente terecht kan met vragen.’  Het globale antwoord op deze stelling is ‘meestal 

waar’. De reactie: ‘We weten waar de gemeente is, maar weten niet waar precies we met vragen moeten zijn.’  

De gesprekken 
• Gemeentediensten 

→ Geen centrale databank voor alle cijfers; misschien is dit wel handig? 

→ Communicatie naar de burger waar we allemaal mee bezig zijn als gemeente, moet beter. 

→ Persberichten helpen wel om te weten wat er allemaal gedaan wordt: goed intern communicatiemiddel.  

→ Er ligt ook veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf om op de hoogte te zijn van alles uit de gemeente bv. 

mails en nieuwsbrieven opendoen en lezen.  

 

• Middenveld 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep middenveld.  

 

• Adviesraad buurtwerk 

→ “Betrokkenheid bij plannen en beslissingen en budget van de gemeente.” 

* Op vandaag gebeurt dit te weinig, het is wel een ideaalscenario mocht dit gebeuren.  

→ “De gemeente communiceert over beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -evaluatie.” 

* Veel te weinig op vandaag. 

 

• Jongeren 

Dit thema kwam niet aan bod in de focusgroep jongeren. 

Gemeentebreed beleid uitgedaagd 
Binnen dit thema is weinig cijfermateriaal voorhanden.  

 

Er is groeipotentieel op vlak van participatie in het gemeentebeleid. De uitdaging is om dit groeipotentieel te ver-

kennen en het luisteren naar de stem van kinderen en jongeren en andere belanghebbenden in het lokaal beleid te 

implementeren op een eerlijke en volwaardige manier. Het kinderrechtenverdrag kan hierbij een leidraad vormen.  

 

Het is een uitdaging om de afstand tussen kinderen/jongeren en gemeente (zowel diensten als politiek) zo klein 

mogelijk te maken en houden. Het is uitdaging voor de gemeente om te communiceren op maat van kinderen en 

jongeren, rekening houdend met hun leefwereld en de manieren waarop zij communiceren.  
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Uitdagingen 
Op basis van deze analyse werd bepaald welke beleidsuitdagingen opgenomen worden voor verdere analyse.  Dit 

gebeurde in overleg tussen de jeugddienst en VVJ en na terugkoppeling met de strategische werkgroep kindvrien-

delijk Denderleeuw en het college van burgemeester en schepenen. Op deze manier formuleren we na fase 1 enkele 

prioritaire beleidsuitdagingen. Immers, ook al zijn alle thema’s belangrijk, een gemeente kan beter inzetten op en-

kele zaken die ze wil realiseren. De selectie wordt gemaakt op basis van een grondige bevraging en moeten een 

aanvulling zijn op beleidsinitiatieven die al in meer of mindere mate gepland of lopende zijn. Op deze manier leidt 

deze analyse tot ‘extra beleid’. 

 

Uiteraard kunnen alle uitdagingen, zowel de algemene als de prioritaire, meegenomen worden in het strategische 

meerjarenplan. Voor concrete suggesties verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Aanbevelingen’ aan het einde van het 

eindrapport. 

Denderleeuw uitgedaagd 
Hieronder worden alle algemene uitdagingen opgelijst zoals die per beleidsthema werden geformuleerd. Daarnaast 

staan er ook nog enkele overkoepelende uitdagingen opgelijst.  

 Thema’s uitgedaagd 
Algemene uitdagingen 

Er is een sterke positieve demografische groei (15,1% over de voorbije 10 jaar) in Denderleeuw, dit gaat meer dan 

dubbel zo snel dan gemiddeld in Vlaanderen. De prognose is dat de bevolking zal toenemen (met 6,9% tegen 2024), 

wat meer dan dubbel zo snel is dan gemiddeld in Vlaanderen. 

 

In 2016 telde Denderleeuw 4.222 minderjarigen. Dit is een aandeel van 21,4% van de totale Denderleeuwse bevol-

king. Dit een groter aandeel dan het Vlaamse gemiddelde (19,5% van de totale bevolking).  

 

Het aantal vreemdelingen of niet-Belgen is de voorbije tijd ook gestegen zoals overal in Vlaanderen. Er stellen zich 

verschillende uitdagingen om in te spelen op een toenemende etnisch-culterele diversiteit. 

 

Denderleeuw is op demografisch gebied in de voorbije jaren enorm geboomd. Ook voor de komende jaren wordt 

een serieuze bevolkingstoename verwacht. Heel wat van de nieuwkomers zijn kinderen, jongeren en jonge gezinnen. 

Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat diverse (basis)voorzieningen zoals kinderopvang, hulpverlening, 

onderwijs… blijvend en in voldoende mate op een kwalitatieve wijze aangeboden kunnen worden aan alle burgers.  

 

Welzijn uitgedaagd 

Het jaarlijks gemiddeld inkomen ligt in Denderleeuw iets onder het Vlaams gemiddelde. Daarnaast is er een vrij 

grote jeugdwerkloosheid voor jongeren in de gemeente (21,8%). Dit cijfer ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde 

(16,2%). 

 

Het aantal geboortes in kansarmoede is enorm toegenomen in voorbije 12 jaar. In 2015 was dit maar liefst 8,1% van 

het aantal geboortes, wat minder is dan het Vlaamse gemiddelde (12%). Op de kinderarmoedebarometer scoort 

Denderleeuw voor 5 van de 7 parameters in het vierde kwartiel.  

 

Op vlak van kinderopvang zijn er grote wachtlijsten bij de bestaande kinderopvanginitatieven, ondanks het feit dat 

het aantal beschikbare plaatsen in de voorbije periode wel gestegen is.  

 

Er zijn binnen het grondgebied van Denderleeuw verschillende initiatieven om in te spelen op welzijnsnoden die er 

heersen. Zo is er onder meer een opvoedingspunt, het huis van het kind, kinderopvang, PISAD… Toch blijkt er nood 
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aan een laagdrempelige plek waar kinderen/jongeren terecht kunnen met welzijnsvragen, zoals een CAW/JAC /CGG. 

Het is de uitdaging voor de gemeente om te onderzoeken of het huidige welzijnsaanbod voldoende inspeelt op de 

noden en behoeften die er leven. Het is de uitdaging om noden op vlak van welzijn dienen te monitoren en hierop 

in te spelen via een aangepast aanbod op een laagdrempelige manier. 

 

Er zijn ook initiatieven om te zorgen voor afstemming tussen verschillende initiatieven die hiermee bezig zijn. Zo is 

er onder meer het het jeugdwelzijnsoverleg (JWO).  

 

Toenemende superdiversiteit binnen de gemeente biedt belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Thema’s als uit-

sluiting en discriminatie worden hier in Denderleeuw vaak mee in verband gebracht. Het is de uitdaging om actief 

te streven naar een gemeente waar iedereen zich welkom en goed voelt en zich ten volle kan ontplooien. 

 

Wonen uitgedaagd 

Er is een heel grote bevolkingsdichtheid in Denderleeuw. Er wonen gemiddeld 1.429 inwoners per km², wat bijna 

driemaal zoveel is als het Vlaams gemiddelde. 

 

De gemiddelde verkoopsprijzen van bouwgrond en woonhuizen in Denderleeuw liggen hoger dan het Vlaamse ge-

middelde.  

 

Verhoudingsgewijs zijn er in Denderleeuw iets minder sociale woningen en appartementen ten opzichte van het 

aantal huishoudens (5,2%), dan in Vlaanderen (5,5%).  

 

Over het algemeen is er een relatief grote positiviteit over het thema wonen in de gemeente. Toch worden er enkele 

vragen gesteld omtrent de basisvoorzieningen en woonomstandigheden voor de meest kwetsbare gezinnen. Dit 

wordt niet gemonitord of gemeten. De grootste uitdaging op het vlak van wonen ligt dan ook bij het monitoren van 

degelijke woonomstandigeden voor iedereen en hier accuraat op inspelen vanuit de bevoegde instanties.  

 

Veiligheid uitgedaagd 

De criminaliteitscijfers in Denderleeuw zijn van een veel lagere grootte-orde dan het Vlaamse gemiddelde. Toch 

leeft er de perceptie dat er een groot onveiligheidsgevoel heerst in sommige buurten in de gemeente. Het is een 

uitdaging om met objectieve informatie naar buiten te treden binnen de gemeente.  

 

Het is op vlak van veiligheid een uitdaging om kinderen en jongeren te informeren over en weerbaar te maken tegen 

potentieel gevaarlijke situaties, zoals het omgaan met verslavende middelen (alcohol, tabak en andere drugs), de 

mogelijkse gevaren van het internet en geweld en misbruik (verbaal, fysiek en seksueel).  

 

Onderwijs uitgedaagd 

Het aantal plekken in het kleuter- en lager onderwijs ten opzichte van de gemeentelijke doelgroep ligt in Dender-

leeuw telkens iets onder de 100% (respectievelijk 98% en 97%). Dat van het secundair onderwijs ligt daar iets boven 

(105%). Ondanks het feit dat Denderleeuw in 2015 niet langer als prioritaire gemeente werd beschouwd in het kader 

van de capaciteitsproblematiek, blijven de noden bestaan naar de toekomst toe. Voor de gemeente Denderleeuw 

blijft het dus zeker een uitdaging de komende jaren om vraag en aanbod op een zo kwalitatief mogelijke manier op 

te volgen en op elkaar af te stemmen.  

 

Daarnaast zal het een uitdaging zijn om in te zetten op flankerend onderwijsbeleid. De uitdagingen waar de scholen 

van het grondgebied voorstaan zijn gelijklopend en worden best aangepakt vanuit een centrale regie.   

 

Er is globaal genomen een erg positieve beoordeling van de stellingen omtrent onderwijs in de gemeente. Toch zijn 

er op vlak van onderwijs onder meer de uitdaging van het pesten op school, een thema dat veel impact kan hebben 

op het welbevinden van kinderen en jongeren. 

 



 
 

 

  

Kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw: eindrapport p83 | 98 

Vrije tijd uitgedaagd 

Denderleeuw heeft een rijk verenigingsleven. Er is een divers aanbod op vlak van jeugdwerking door onder meer 

jeugd- en sportverenigingen. Daarnaast is er ook een vrij uitgebreid aanbod op vlak van gemeentelijk jeugdaanbod 

waarmee heel wat kinderen en jongeren bereikt worden. Er zal in de komende periode ook ingezet worden op de 

financiering van de bouw/renovatie van verschillende infrastructuren van jeugdwerkverenigingen. Het is de uitda-

ging voor de gemeente om dit te blijven koesteren en te blijven inzetten op een klimaat waarbinnen deze zaken 

verder op een kwalitatieve wijze kunnen georganiseerd worden. 

 

Het inzetten op het wegnemen van drempels om deel te nemen aan het verenigingsleven is een concrete uitdaging 

voor de gemeente. Drempels wegwerken zijn een belangrijke stap op vlak van realiseren van maximale maatschap-

pelijke participatie. 

 

Er wordt vanuit de gemeente ingezet op speel- en ontmoetingsweefsel, wat verschillende mensen een positieve 

evolutie vinden. Het zal een uitdaging zijn om de plannen die hierrond bestaan verder in praktijk om te zetten. Daar-

naast is het een uitdaging om voldoende plekken en/of aanbod te voorzien voor kinderen en vooral jongeren binnen 

de gemeente, waar zij op een laagdrempelige manier kunnen naartoe komen in hun vrije tijd.  

 

Mobiliteit uitgedaagd 

Er is momenteel eerder weinig actueel cijfermateriaal verzameld omtrent dit thema. Het is een uitdaging om op 

structurele basis cijfermateriaal te verzamelen en hierop beleid te baseren. Dit is een thema waar in de eerste fase 

van het het traject kindvriendelijke gemeente veruit het meeste aandacht naartoe ging.  

 

Verkeersveiligheid is voor heel veel mensen in de gemeente een probleem. Er worden heel wat opmerkingen gege-

ven omtrent de fiets- en wandelveiligheid. Auto’s staan verkeerd geparkeerd, er wordt overdreven snel gereden, 

sommige fietspaden zijn in slechte staat of ontbreken, te smalle straten, smalle voetpaden, er zijn zebrapaden op 

onlogische plekken,… Onder meer de stationsbuurt en de omgeving van scholen en andere plaatsen waar veel kin-

deren en jongeren komen zijn op die manier vaak niet veilig. 

 

Het is een uitdaging om een lange termijnstrategie te bepalen waarbij ingezet wordt op drie peilers: 

• Inspelen op het sensibilisering van mensen in het verkeer 

• Inzetten op een veiligere weginfrastructuur  

• Zorgen voor voldoende controle door Politie. 

 

Op vlak van bereikbaarheid is er in Denderleeuw een vlot bereikbaar station en is er de nabijheid van de autosnel-

weg. Toch zijn er enkele hiaten om je binnen en naar de gemeente Denderleeuw op een veilige en vlotte manier te 

verplaatsen. Het is van belang om een volledig zicht te krijgen op de noden van de burgers op dit vlak. 

 

Milieu uitgedaagd 

Er zijn momenteel weinig cijfers opgenomen in de data-analyse omtrent het milieu in de gemeente Denderleeuw.  

 

Eén van de uitdagingen op vlak van milieu is blijvend inzetten op het bestrijden en voorkomen van sluikstorten en 

zwerfvuil. Inzetten op een propere gemeente draagt bij tot een aangenamere leefomgeving voor iedereen.  

 

Gezondheid uitgedaagd 

Er bestaat weinig cijfermateriaal omtrent gezondheid in de gemeente Denderleeuw. Het is dan ook een eerste uit-

daging om hierrond cijfermateriaal te verzamelen en op die manier vraag en aanbod in kaart te brengen.  

 

Ruimte uitgedaagd 

De verdere uitwerking van de plannen omtrent het speel- en ontmoetingsweefsel is een uitdaging op dit vlak.  
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Het toegankelijk maken van de openbare ruimte en infrastructuur is een grote uitdaging voor de gemeente. Dit gaat 

over speelruimtes, voetpaden, pleintjes,… Onder meer de uitvoering van het gemeentelijk voetpadenplan zou hier 

toe bijdragen.  

 

Daarnaast is het van belang om na te gaan of de noden en het aanbod omtrent openbare ruimte voldoende op elkaar 

afgestemd zijn.  

 

Voor het overige is er op dit gebied weinig cijfermateriaal ter beschikking. 

 

Gemeentebreed beleid uitgedaagd 

Binnen dit thema is weinig cijfermateriaal voorhanden.  

 

Er is groeipotentieel op vlak van participatie in het gemeentebeleid. De uitdaging is om dit groeipotentieel te ver-

kennen en het luisteren naar de stem van kinderen en jongeren en andere belanghebbenden in het lokaal be leid te 

implementeren op een eerlijke en volwaardige manier. Het kinderrechtenverdrag kan hierbij een leidraad vormen.  

 

Het is een uitdaging om de afstand tussen kinderen/jongeren en gemeente (zowel diensten als politiek) zo klein 

mogelijk te maken en houden. Het is uitdaging voor de gemeente om te communiceren op maat van kinderen en 

jongeren, rekening houdend met hun leefwereld en de manieren waarop zij communiceren.  

Prioritaire uitdagingen 
De prioritaire uitdagingen worden verder uitgewerkt aan de hand van dieptebevragingen en leefwereldonderzoek 

bij kinderen en jongeren in fase 2 van dit traject. 

Thema 1: Is hier plaats voor mij? 
Dit thema gaat over de fysieke ruimte die kinderen en jongeren hebben, ervaren, krijgen, nemen, beleven,… in de 

gemeente. Subthema’s hieronder met relevante zaken om in kaart te brengen zijn:  

• Verkeersveiligheid 

→ Voel jij je veilig in het verkeer?  

→ Wat vind je het veiligst/gevaarlijkst?  

→ Hoe ver mag je alleen op straat van je ouders?  

→ … 

• Verplaatsingen binnen gemeente en naar buurgemeentes. 

→ Hoe verplaats jij je in Denderleeuw?  

→ Welke verplaatsingen maak je?  

→ Wat zijn de moeilijkheden die je ervaart als je ergens naartoe wil? 

→ … 

• Voel ik me welkom in de openbare ruimte? 

→ Waar ga je naartoe als je wil spelen/samenzijn met vrienden?  

→ Waarom ga je daarheen? 

→ Wat moet een plaats hebben opdat jij er naartoe zou gaan? 

→ … 

Thema 2: Voel ik mij hier goed?  
Dit thema gaat over de mentale ruimte die kinderen en jongeren hebben, ervaren, krijgen, nemen, beleven,… in de 

gemeente. Subthema’s zijn: 

• Uitsluiting/discriminatie 

• Onveiligheidsgevoel 

• Afstemming noden en aanbod (vnl. qua welzijn en vrije tijd) 

• Communicatie van en naar gemeentebestuur 

• … 

Mogelijke relevante vragen om hierbij in kaart te brengen: 
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• Hoe bleef jij de diversiteit in Denderleeuw?  

• Bij wie zoek je hulp als je een probleem hebt? Kan je altijd bij iemand terecht? 

• Voel jij je onveilig in Denderleeuw? Ben je zelf al in aanraking gekomen met gevaarlijke/bedreigende situaties?  

• Hoe wil jij bereikt worden? 

• Hoe wil jij input geven aan het gemeentebestuur? 

• … 
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FASE 2 
belevingsonderzoek 
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Inleiding 
In de tweede fase wordt er met kinderen en jongeren dieper ingegaan op enkele thema’s die als prioriteiten naar 

voor kwamen uit de eerste fase. Dit via dieptebevragingen en leefwereldonderzoek bij kinderen en jongeren. Van-

uit hun belevingswereld formuleren we uitdagingen en schuiven we oplossingen naar voor. 

 

We hernemen eerst de gekozen prioriteiten, vooraleer we ingaan op de methodieken die gebruikt werden om de 

prioritaire thema’s te bevragen bij kinderen en jongeren in Denderleeuw.  

Prioritaire thema’s    

Thema 1: Is hier plaats voor mij? 
Dit thema gaat over de fysieke ruimte die kinderen en jongeren hebben, ervaren, krijgen, nemen, beleven… in de 

gemeente.  

 

Subthema’s hieronder met relevante zaken om in kaart te brengen zijn:  

• Verkeersveiligheid 

→ Voel jij je veilig in het verkeer?  

→ Wat vind je het veiligst/gevaarlijkst?  

→ Hoe ver mag je alleen op straat van je ouders?  

→ … 

• Verplaatsingen binnen gemeente en naar buurgemeentes. 

→ Hoe verplaats jij je in Denderleeuw?  

→ Welke verplaatsingen maak je?  

→ Wat zijn de moeilijkheden die je ervaart als je ergens naartoe wil? 

→ … 

• Voel ik me welkom in de openbare ruimte? 

→ Waar ga je naartoe als je wil spelen/samenzijn met vrienden?  

→ Waarom ga je daarheen? 

→ Wat moet een plaats hebben opdat jij er naartoe zou gaan? 

→ … 

Thema 2: Voel ik mij hier goed?  
Dit thema gaat over de mentale ruimte die kinderen en jongeren hebben, ervaren, krijgen, nemen, beleven… in de 

gemeente.  

 

Subthema’s zijn: 

• Uitsluiting/discriminatie 

• Onveiligheidsgevoel 

• Afstemming noden en aanbod (vnl. qua welzijn en vrije tijd) 

• Communicatie van en naar gemeentebestuur 

• … 

•  

Mogelijke relevante vragen om hierbij in kaart te brengen: 

• Hoe bleef jij de diversiteit in Denderleeuw?  

• Bij wie zoek je hulp als je een probleem hebt? Kan je altijd bij iemand terecht? 

• Voel jij je onveilig in Denderleeuw? Ben je zelf al in aanraking gekomen met gevaarlijke/bedreigende situaties?  

• Hoe wil jij bereikt worden? 

• Hoe wil jij input geven aan het gemeentebestuur? 

• … 
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Gebruikte methodieken 

Inleiding 
De analyse die gebeurt binnen fase 2 van het traject kindvriendelijke gemeente, betreft een kwalitatieve analyse. 

De bedoeling van deze analyse is niet om kwantitatieve, veralgemeenbare data en resultaten op te leveren. Wel 

willen we aan de hand van verschillende methodieken een diepgaand beeld verkrijgen van de beleving, de erva-

ringen en ideeën van een diverse groep kinderen en jongeren op vlak van de gekozen prioriteiten. Met deze input 

gaat de gemeente aan de slag in het maken van haar beleid. 

 

Om een diversiteit aan kinderen en jongeren in Halle te bereiken, werd gekozen voor een grote mix van metho-

dieken om te peilen naar de beleving van kinderen en jongeren op vlak van de prioritaire thema’s. In totaal werden 

261 kinderen en jongeren betrokken bij de zeven verschillende methodieken, die plaats vonden van maart 2017 

tot en met augustus 2017. 

Inspraakspel tijdens schoolbezoek aan gemeentehuis 
Algemeen 

• Gespeeld met 3 groepen uit het derde leerjaar 

• 81 kinderen mee bereikt 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op vijf verschillende thema’s (afval en properheid, speel- en ontmoetingsruimte, 

fietsveiligheid, veiligheid en Politie en armoede). 

 

Methodiek 

Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 

Ruimte-enquête 
Algemeen 

• Voor 3-18 jarigen 

• Afgenomen op de Buitenspeeldag 

• 57 kinderen en jongeren mee bereikt 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op het thema ‘fysieke ruimte’.  

 

Methodiek 

Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 

Moodboard en individueel vragen beantwoorden 
Algemeen 

• Voor 6-12 jarigen 

• Gespeeld in 2 groepen 

• 52 kinderen mee bereikt 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op het thema ‘mentale ruimte’. 

 

Methodiek 
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Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 

Poppenkast 
Algemeen 

• Voor 3-6 jarigen 

• Met 2 groepen gedaan 

• 44 kleuters mee bereikt 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op het thema ‘mentale ruimte’. 

 

Methodiek 

Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 

Inlevingsspel Dora en Boots 
Algemeen 

• Voor 3-6 jarigen 

• Gespeeld in 1 groep 

• 12 kinderen en jongeren mee bereikt. 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op de thema’s ‘fysieke ruimte’ 

 

Methodiek 

Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 

Bevraging jongeren 
Algemeen 

• Voor +14 jarigen 

• Jongeren bevraagd op verschillende locaties in de gemeente door jeugdopbouwwerker 

• 30 jongeren mee bereikt. 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op de thema’s ‘fysieke ruimte’ en ‘mentale ruimte’. 

 

Methodiek 

Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 

Filmpjes maken 
Algemeen 

• Voor 12-15 jarigen 

• Jongeren op speelpleinwerking bevraagd 

• 14 jongeren mee bereikt. 

 

Focus 

De focus ligt bij deze methodiek op de thema’s ‘fysieke ruimte’ en ‘mentale ruimte’. 

 

Methodiek 

Toelichting bij methodiek: zie bijlage. 
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Analyse 

Profiel bevraagde kinderen en jongeren 
In totaal werden 271 kinderen en jongeren betrokken bij het belevingsonderzoek. Er werd zoveel mogelijk gepro-

beerd leeftijd en woonplaats te registreren. Dit lukte echter niet altijd. Hieronder geven we mee van hoeveel van 

het totaal aantal bevraagde kinderen/jongeren we wel de gegevens konden registreren. 

Leeftijd 

Leeftijdscategorie Aantal % - van geregistreerden 

0-6 jarigen 65 24% 

7-9 jarigen 119 44% 

10-12 jarigen 33 12% 

13-15 jarigen 26 10% 

16-18 jarigen 23 8% 

+18 jarigen 5 2% 

Niet geregistreerd - -  

TOTAAL 271 100% 

 

Woonplaats 
 

Aantal % - van geregistreerden 

Grondgebied Denderleeuw 106 83% 

Buiten Denderleeuw 21 17% 

Niet geregistreerd 144 - 

TOTAAL 271 100% 

 

Deelgemeente Aantal – van geregistreerden % - van geregistreerden 

Denderleeuw 65 62% 

Iddergem 10 9% 

Welle 31 29% 

TOTAAL 106 100% 

 

Geslacht 
Het geslacht van de deelnemers werd over het algemeen niet geregistreerd. Globaal genomen was er een vrij goed 

evenwicht op dit vlak.  

Diversiteit 
Er werd in dit belevingsonderzoek gepoogd om een zo divers mogelijke groep kinderen en jongeren aan het woord 
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te laten. Zo is er ingezet op een spreiding qua woonplaats, leeftijd en geslacht.  

 

Door belevingsonderzoeken in verschillende settings te laten plaatsvinden werd er geprobeerd ook de input van 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren mee te nemen (buitenspeeldag, kinderopvang, speelpleinwer-

king, op straten en pleintjes, bevraging door jeugdopbouwwerker…). 

Thema 1: is hier plaats voor mij? 

Verkeersveiligheid 
• Wat zorgt ervoor dat je je veilig voelt in het verkeer? 

→ Zichtbaarheid in het verkeer is belangrijk. 

* “Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Met een fluohesje zien auto’s hen beter en kunnen 

kinderen niet worden overreden.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Het dragen van een helm. 

* “Zonder helm is een ongeluk veel erger.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Ouderen die je vergezellen. 

* “Papa en mama geven ook tips en opmerkingen tijdens rit met auto/fiets/te voet.”  (belevingsonderzoek 8-

10 jarigen) 

Veilig naar school kunnen gaan is belangrijk! 

• “Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

 

• Wat vind je het veiligst/gevaarlijkst in het verkeer?  

→ De infrastructuur. Hierbij wordt het belang van goede signalisatie aangehaald (zebrapaden, verkeersbor-

den…) 

→ De drukte op weg naar school zorgt vaak voor gevaarlijke situaties. 

* “Baan naar school is te druk (Hoogstraat in Iddergem).” (ruimte-enquête 10-12 jarigen) 

→ Als er weinig plaats voor fietsers op de baan is. Dat zorgt ervoor dat auto’s dicht rijden. 

* “Fietspaden zijn breed genoeg.” (ruimte-enquête, 7-9 jarigen) 

* “Er is niet altijd genoeg plaats voor fietsers.” (belevingsonderzoek 8-10 jarigen) 

→ De Steenweg is een grote barrière. Daar is nood aan meer oversteekplaatsen die veilig en verlicht zijn. 

* “Wij mogen er niet alleen oversteken van onze ouders. Er moeten meer veilige en verlichte oversteekplaat-

sen zijn.” (belevingsonderzoek jeugdopbouwwerk) 

→ Fietsers en chauffeurs die met hun GSM bezig zijn terwijl ze rijden. 

* “Veel mensen met auto/fiets die ook met hun GSM bezig zijn.” (belevingsonderzoek 8-10 jarigen) 

 

Verkeersveiligheid komt doorheen de belevingsonderzoeken naar boven als een thema waar veel kinderen en 

jongeren erg veel belang aan hechten. 

Verplaatsingen binnen gemeente en naar buurgemeentes 
• Hoe en naar waar verplaats jij je in Denderleeuw?  

→ Naar de school 

* 4-6 jarigen: hoofdzakelijk met de auto of de bus 

* 7-9 jarigen: 2/3de met de auto of de bus en 1/3de te voet of met de fiets 

* 10-12 jarigen: 1/2de met auto of de bus en 1/2de te voet of met de fiets 

* +12 jarigen: 1/3de met de auto of de bus en 2/3de te voet of met de fiets 

→  Naar de opvang 

* 80% met auto (te ver, snel, tijdsbeperking ouders, geen zin om te fietsen).  

* Meerderheid wil liefst met de fiets 

 - Dat is gezond 

 - Dat is leuk 
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 - Dat is beter voor het milieu 

→ Naar de vrijetijdsbesteding 

* Algemeen kun je stellen: hoe ouder, hoe meer kinderen en jongeren te voet/met de fiets gaan. 

Voel ik me welkom in de openbare ruimte? 
• Waar ga je naartoe als je wil spelen/samenzijn met vrienden? 

→ Naar het sportpark, speelpleintjes… 

→ Soms doet oudere jeugd vervelend. 

• Propere gemeente 

→ Belang van het milieu wordt regelmatig aangekaart. 

* “De lucht wordt vervuild en bomen vallen dan om.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Zwervuil is niet oké.  

* “Afval is niet goed voor de natuur, daar gaat ze van kapot.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Er zouden dagen moeten zijn waarop we met z’n allen afval ophalen om de hele gemeente proper te ma-

ken.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Sommige plekken in de gemeente zijn vuil. Kinderen en jongeren halen het belang aan van van een nette 

gemeente. 

* “Een propere straat is belangrijker dan veiligheid.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Er worden ook concrete aanbevelingen/suggesties meegegeven. Bijvoorbeeld: er zijn te weinig vuilbakken in 

de tuin van het Kasteeltje. 

• Speel- en ontmoetingsruimte 

→ Sommige kinderen en jongeren vinden dat er nood is aan meer speel- en ontmoetingsruimte. Anderen geven 

echter aan dat er wel voldoende dergelijke ruimte is in Denderleeuw. 

* “Er zijn al genoeg speelpleinen in Denderleeuw.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Er moeten meer grasvelden en speeltuintje komen.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “We kunnen naar het Hof Ter Leeuwe en pleintjes in de buurt.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Leuk dat er eindelijk goals staan op speelplein Hazelaarstraat Hemelrijk.”  (belevingsonderzoek jongeren) 

* “Wij blijven hangen in de tuin van het Kasteeltje na school.” (belevingsonderzoek jongeren) 

→ Ook hier worden concrete suggesties meegegeven. 

* “Nieuwe speeltoestellen op het speelplein Hoogsteenveld!” (ruimte-enquête buitenspeeldag, +12 jarigen) 

→ Het sportparkt is een belangrijk plek 

* Jongeren geven aan dat het ‘hun’ plek is.  (“Wij hangen hier rond op woensdagmiddagen en in de week-

ends.”, belevingsonderzoek jongeren) 

*  “Dit is een leuke plek.” (belevingsonderzoek 8-10 jarigen) 

* “Jammer dat we niet op de voetbalvelden mogen.” (belevingsonderzoek jongeren) 

• Groen is belangrijk.  

• Veel kinderen spelen hoofdzakelijk in privéruimte (eigen tuin), vooral tot 12 jaar. 

Thema 2 – Voel ik mij hier goed? 

Uitsluiting/discriminatie 
• Dit wordt gelinkt aan het thema ‘welbevinden’ 

→ Pesten op school of in de opvang is een issue. 

→ Racisme is voor sommige kinderen en jongeren een reëel probleem. 

* “We moeten mensen helpen en minder pesten. Soms worden mensen gepest omwille van een andere huis-

kleur en een ander geloof.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Je welbevinden verhoogt door vriendschap. 

→ Iemand hebben om mee te praten is belangrijk. 

* “Het is moeilijk om te praten met iemand over uitgesloten worden. De juf heeft het goed opgelost.” (bele-

vingsonderzoek speelpleinwerking) 
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• Armoede 

→ Sommige kinderen en jongeren vinden dat er (door de gemeente) geld moet gegeven worden aan mensen 

die het financieel niet breed hebben. Anderen vinden dan weer dat men zelf voor geld of een inkomen moet 

zorgen. 

* “We kunnen geld aan de arme mensen geven zodat ze niet meer gepest worden.”  (belevingsonderzoek, 3de 

leerjaar) 

* “Ik zou geld geven aan arme mensen zodat ze een huis kunnen bouwen.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Ouders moeten zelf voor geld zorgen.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “We zouden geld geven aan mensen die hun kinderen niet naar school kunnen laten gaan (in andere lan-

den). Zo kunnen ze ook slim worden.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Ervoor zorgen dat iedereen op reis kan 

* “Scholen kunnen de bosklassen minder duur maken.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Samen op stap gaan is veel leuker.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Kinderen en jongeren geven aan dat iedereen bepaalde rechten heeft en dat deze gerealiseerd moeten wor-

den. 

* “Het is leuker dat iedereen meekan.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Het is niet fijn dat je moet thuisblijven.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

* “Ieder kind mag samen genieten met de klas.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

Onveiligheidsgevoel 
• Voel jij je (on)veilig in Denderleeuw?  

→ Verschillende kinderen geven aan schrik te hebben voor aanslagen. Anderzijds geven ze daarbij ook wel aan 

dat het eigenlijk niet onveilig is in Denderleeuw. 

→ Verschillende kinderen en jongeren geven aan dat er meer Politie mag zijn, bijvoorbeeld om het verkeer te 

regelen in de schoolomgeving en het daar dus veiliger te maken. 

* “Er moet meer politie zijn, en minder aanslagen.” (belevingsonderzoek 3de leerjaar) 

→ Sommige kinderen en jongeren geven aan dat ze zich soms onveilig voelen als andere (vaak oudere) jongeren 

vervelend doen, pestgedrag vertonen… 

* “Oudere, ambetante jongeren (tieners) zorgen ervoor dat het sportpark niet altijd leuk is.”  (belevingson-

derzoek 8-10 jarigen) 

→ De stationsbuurt heeft qua veiligheid een negatieve reputatie, maar de meeste jongeren hebben hier geen 

probleem mee. Enkelen geven aan het daar wel onveilig te vinden, het niet aangenaam te vinden daar te 

moeten passeren of blijven. 

* “Er zou niet alleen meer politie aan de school moeten staan, maar ook aan het station.” (belevingsonder-

zoek 3de leerjaar) 

* “Wij hebben geen probleem in de buurt van het station.” (belevingsonderzoek jongeren) 

 

Dit wordt als een belangrijk topic naar voor geschoven gedurende de belevingsonderzoeken. 

Communicatie van en naar gemeentebestuur 
• Hoe wil jij bereikt worden? 

→ Langskomen op school om te spelen en reclame te maken voor speelplein 

• Hoe wil jij input geven aan het gemeentebestuur? 

→ Via school 

→ Mails, brief of flyers sturen 

* “Wij kennen Parasol via brieven en flyertjes en dat is oké.” (belevingsonderzoek tieners) 

→ … 
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Lessen uit belevingsonderzoek 
Eindigen doen we met de opsomming van enkele geleerde lessen doorheen het belevingsonderzoek.  Deze kunnen 

meegenomen worden naar toekomstige participatiemomenten en belevingsonderzoeken. 

• Groepsgrootte is belangrijk (geen te grote groepen) 

• Goede moderatie is belangrijk bij groepsdiscussie 

• Methodiek direct herwerken op basis van bevindingen vorige keer werkt. 

• Kinderen nemen snel ideeën van anderen over. 

• Soms is een goed gesprek beter dan een methodiek. 

• Methodiek mag niet gaan overheersen (cfr. mooie prentjes zoeken voor moodboard) 

• Vragen over welbevinden en uitsluiting niet zo evident voor kleinere kinderen, soms te abstract, te zwaar.  
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Beleidsaanbevelingen voor een kind- en 
jeugdvriendelijk beleid 
In het kader van het traject kindvriendelijke gemeente geven we graag een lijst van aanbevelingen mee. Dit over-

zicht is een resultaat van het traject ‘kindvriendelijk Denderleeuw’ dat van start ging in oktober 2016. De aanbe-

velingen leveren inspiratie aan voor de opmaak en implementatie van een ‘strategie kindvriendelijk Denderleeuw’. 

 

De aanbevelingen zijn in twee categorieën geordend: 

• De eerste aanbevelingen zijn strategisch van aard. Ze gaan niet specifiek over één thema, maar formuleren 

noodzakelijke voorwaarden voor een strategische, gemeenterede inzet op kindvriendelijkheid.  

• De tweede categorie aanbevelingen gaan over de thema’s die door de gemeente als prioritair werden geselec-

teerd in functie van de belevingsonderzoeken met kinderen en jongeren.  

 

Strategische aanbevelingen 
• De geest van kindvriendelijkheid en de geest van de meerjarenplanning en de beleids- en beheerscyclus (BBC) 

vertonen sterke gelijkenissen. Het gaat immers over een transversaal, beleidsoverschrijdend beleid waarbij er 

‘voorbij de hokjes’ gedacht wordt. De BBC biedt dan ook een enorme kans om kindvriendelijkheid om te zetten 

in reeël beleid. We adviseren dan ook om het afgelegde traject rond ‘kindvriendelijke gemeente Denderleeuw ’ 

te beschouwen als een opportuniteit in de opmaak van het volgende meerjarenplan. Hierbij strekt het tot de 

aanbeveling om de bevindingen uit het gelopen traject te vertalen in een ‘strategie kindvriendelijk beleid’. Deze 

strategie kan in het meerjarenplan opgenomen worden als een strategische doelstelling of kan transversaal over 

alle strategische doelstellingen heen aan bod komen. Het is daarbij van belang om te monitoren of beslissingen 

die genomen worden door de gemeente, in overeenstemming zijn met de kinderrechten en passen binnen deze 

strategie. 

 

• Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) vormt het uitgangspunt en het werkkader voor 

het vormgeven van een kindvriendelijk lokaal beleid. Kinderrechten zijn een dynamisch gegeven die vorm krijgen 

naargelang de context en leefomstandigheden. Een logisch gevolg is dat kindvriendelijk beleid intrinsiek ook 

dynamisch beleid is. Kindvriendelijk beleid is dan ook te beschouwen als een cyclisch proces. Een nauwgezette 

opvolging en regelmatige evaluatie van de strategie is aangewezen. Deze evaluatie kan samenvallen met de 

evaluatie van de meerjarenplanning, zodat de nodige bijsturing onmiddellijk kan resulteren in beleidsacties.  

 

• Het meenemen van de stem kinderen en jongeren in het vormgeven, opvolgen en evalueren van het beleid is 

cruciaal in een kindvriendelijk beleid. Het is noodzakelijk dat hierbij rekening wordt gehouden met kinderen en 

jongeren in al hun diversiteit. Het is dan ook logisch dat er een voortdurende dialoog met kinderen en jongeren 

gegarandeerd wordt. 

 

• Verschillende actoren werden betrokken in het traject kindvriendelijke gemeente en hadden hun inbreng in 

mogelijke beleidskeuzes omtrent kindvriendelijk beleid. Het betreft onder meer het middenveld, kinderen en 

jongeren, verschillende gemeentediensten, mandatarissen… Het getuigt van respectvol beleid als er ook voor-

zien wordt in regelmatige terugkoppeling met deze actoren van het gepland beleid of genomen initiatieven. 

 

• Een kritische succesfactor in de realisatie van een kwalitatief kindvriendelijk beleid, is het mandaat en de be-

schikbare tijd voor de opvolging, realisatie en waarborging van de visie en strategie kindvriendelijkheid door-

heen de volledige organisatie. Om een goede verderzetting van het traject en uitvoering van de strategie te 

garanderen, is het aanbevolen aan om een duidelijk mandaat en beschikbare tijd vast te leggen. Immers: na het 

doorlopen van het traject begint het ‘echte’ werk pas. 
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• Monitoring van de voortgang van de strategie kindvriendelijk beleid is cruciaal. Idealiter gebeurt dit op regel-

matige basis samen met een strategische werk- of stuurgroep kindvriendelijkheid, getrokken door een expert 

die expertise bezit op vlak van kindvriendelijkheid. Hierin zetelen relevante vertegenwoordigers van verschil-

lende gemeentelijke diensten. Aangezien kindvriendelijk beleid een transversaal verhaal van geïntegreerd beleid 

is, is een breed gedragen eigenaarschap en verantwoordelijkheid noodzakelijk. Een goede samenwerking over 

verschillende diensten heen is dan ook erg cruciaal. 

 

• Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze kunnen aangegrepen worden als een belangrijk 

momentum om kindvriendelijk lokaal beleid vorm te geven. Verschillende zaken kunnen hiertoe een interes-

sante bijdrage leveren: 

→ Ook het project Debattle73 kan aangegrepen worden om de jeugdraad en andere jongeren in de gemeente 

hun stem te laten horen, te informeren en te sensibiliseren.  

→ De tijdslijn en planningstool ‘Plan het plan’74 van VVJ kan helpen om een parcours uit te stippelen om een 

stevige plek in het meerjarenplan te veroveren voor kinderen en jongeren en hun noden en behoeften.  

→ De memoranda van organisaties die werken rond kindvriendelijkheid en de kinderrechten, zoals het Kinder-

rechtencommissariaat75, kunnen hiervoor inspirerend werken. 

 

• Denderleeuw kent een demografische groei die dubbel zo snel gaat dan het Vlaamse gemiddelde. Ook de prog-

nose voorziet een sterke demografische groei. Denderleeuw is bovendien een erg jonge gemeente met een 

groot aandeel kinderen en jongeren (21,4% van de totale bevolking). Heel wat van de nieuwkomers zijn kin-

deren, jongeren en jonge gezinnen. De gemeente zal ervoor moeten zorgen dat diverse (basis)voorzieningen 

zoals kinderopvang, hulpverlening, onderwijs… blijvend en in voldoende mate op een kwalitatieve wijze aange-

boden kunnen worden aan alle burgers. 

 

Prioritaire aanbevelingen 

Thema 1 - Is hier plaats voor mij? 
• Het thema verkeersveiligheid en mobiliteit kreeg een prominente rol in het traject kindvriendelijke gemeente. 

Het is duidelijk dat dit door kinderen en jongeren als belangrijke thema’s beschouwd worden, met een grote 

impact op hun leefwereld. Toenemende autonomie in het verkeer wordt aangestipt als belangrijk naarmate 

kinderen en jongeren ouder worden. Factoren die een positieve verkeersbeleving kunnen bevorderen zijn 

hoofdzakelijk infrastructurele aanpassingen en gedragswijzigingen door verkeersgebruikers. Om werk te maken 

van een duurzaam en kindvriendelijk beleid is een breed langetermijnplan met een duidelijke visie tot op actie-

niveau nodig. Een verkeersleefbare gemeente die vertrekt vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren, zoal 

een aangenamere, veiligere, gezondere en kindvriendelijke gemeente zijn. 

 

• Kinderen en jongeren leveren doorheen het belevingsonderzoek input over hoe ze speel-, ontmoetingsplekken 

en andere publieke ruimtes beleven, welke factoren ze positief en negatief beoordelen en hoe ze het eventueel 

anders zouden willen zien. Het geeft een inzicht in wat kinderen en jongeren belangrijk vinden, waar ze mee 

bezig zijn, hoe en in welke omgeving ze wonen, vrije tijd, onderwijs en andere zaken vorm willen geven. Het is 

dan ook cruciaal om met de stem van burgers – uiteraard ook kinderen en jongeren – en potentiële gebruikers 

rekening te houden bij de vormgeving van de openbare ruimte. Soms betreft dit kleine en concrete aanbevelin-

gen, en soms betreft het omvangrijke zaken. 

 
73 Meer info via http://debattle.be/ 

74 Meer info via https://www.vvj.be/planhetplan 

75 Memorandum is raadpleegbaar via https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/memorandum-kinderen-als-mede-

burgers-zet-lokaal-op-kinderrechten 

http://debattle.be/
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/memorandum-kinderen-als-medeburgers-zet-lokaal-op-kinderrechten
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/memorandum-kinderen-als-medeburgers-zet-lokaal-op-kinderrechten
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• Bij het ontwikkelen van openbare ruimte, is het van belang om rekening te houden met de leefwereld en diver-

siteit van kinderen en jongeren. Uit het traject komt duidelijk naar voor dat verschillende (groepen) kinderen 

ook verschillende ervaringen, belangen of wensen naar voor schuiven. Toch blijken kinderen en jongeren vaak 

wel in staat om ook rekening te houden met het standpunt van anderen. Deze verschillende standpunten kun-

nen een verrijking betekenen voor de gemeenteplanning. 

 

• Een vanzelfsprekende aanbeveling is het linken van de stappen die genomen werden en gepland zijn omtrent 

‘speel- en ontmoetingsweefsel’ in Denderleeuw. De inhoudelijke link is logisch te leggen met het traject kind-

vriendelijke gemeente en kan dan ook meegenomen worden in de ‘strategie  

Thema 2 - Voel ik mij hier goed? 
• ‘Welbevinden van kinderen en jongeren’ bleek niet steeds een evident onderwerp voor de belevingsonder-

zoeken. Toch komen ook hieruit interessante zaken naar boven die van belang zijn om inzichten te verwerven 

in de leefwereld van kinderen en jongeren en kunnen bijdragen aan het voeren van een kindvriendelijk beleid. 

Het is dan ook van belang te blijven inzetten op de vinger aan de pols houden bij kinderen en jongeren bij minder 

evidente thema’s. 

 

• (On)veiligheidsgevoel in de gemeente wordt als een belangrijk thema naar voor geschoven in het traject. Er 

worden aspecten benoemd die ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel versterkt wordt of juist vermindert. Deze 

input is erg nuttig in het voeren van een kindvriendelijk gemeentelijk beleid.  

 

• De focus van het beleid maken in Denderleeuw kan nog meer evalueren naar beleid maken mét kinderen en 

jongeren (in plaats van beleid maken voor kinderen en jongeren). Kinderen en jongeren geven doorheen de 

belevingsonderzoeken aan erg begaan te zijn met diverse thema’s zoals mobiliteit, openbare ruimte, vrije tijd, 

milieu, welzijn... Ze hebben hierrond vaak frisse en interessante ideeën, en geven ook het belang hiervan aan. 

Het is een duidelijk signaal naar de gemeente dat kinderen en jongeren voor diverse thema’s, mits de juiste 

omkadering en begeleiding, een competente en deskundige partner kunnen en willen zijn in het maken van 

keuzes en beslissingen in hun gemeente. 

 

• De gemeente kan nog verdere stappen ondernemen in het betrekken van kinderen en jongeren bij het gemeen-

telijk beleid. Communicatie van en naar het gemeentebestuur en kinderen en jongeren laten participeren is 

hierin van belang. Onder meer de lessen die geleerd zijn in het gelopen traject en andere participatietrajecten 

kunnen meegenomen worden in functie van toekomstige trajecten of dialoog met kinderen en jongeren.  

 

• Een kind- en jeugdvriendelijk beleid houdt rekening met alle kinderen en jongeren in de gemeente. Een aan-

dachtspunt is daarom het luisteren naar de stem van kinderen en jongeren in al hun diversiteit (rekening hou-

dend met parameters: geografische spreiding, leeftijd, scholingsgraad, gender, maatschappelijke kwetsbaar-

heid…). 

 


