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Zuïenkerke

4.1. Missie, visie en waarden

Zuien kerke
2020-2025

Journaalnummers : 116102

Gemeente en OCMW (0207.531 .597)

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

gemeente en OCMW

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

De missie/ visie en waarden geven weer wat we als organisatie nastreven en welke waarden

we daarbij willen uitdragen.

Missie

Zulenkerke wil op lokaal vlak bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame

ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

(Art 2 DLB : De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam
bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige

uitoefening van hun bevoegdheden.
Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.)

Visie

Zuienkerke wil vanuit een kwaliteitsvolle organisatie een proactieve en ondersteunende rol

naar de burger opnemen om samen de gemeente verder te ontwikkelen tot een

dynamische, duurzame en warme gemeente/ met behoud van het groene en landelijke

karakter.

Waarden

Wij zijn

• klantgericht: Wij benaderen klanten als een volwaardige partner en staan open voor hun

opmerkingen en feedback.

• proactief en betrokken : Wij wachten niet, maar proberen vanuit onze positie de burger
tijdig de nodige ondersteuning te bieden.

• professioneel : De uitoefening van onze taken gebeurt op een professionele, efficiënte en
effectieve wijze, ondersteund door de nodige ontwikkeling.

• open : Wij hechten belang aan transparante communicatie en leggen maatschappelijke
verantwoording af over onze activiteiten.
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4.2. Omgevingsanalyse.

2020-2025

Journaalnummers : 116102

Gemeente en OCMW (0207.531 .597) algemeen directeur: Franky Goethals

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke financieel directeur: Katrien Debaecke

l. Inleiding

De omgevingsanalyse Is de eerste stap in het beleidsplanningsproces van een lokaal bestuur en is een

decretale verplichting in het kader van de beleids-en beheerscyclus (BBC). De omgevingsanalyse

heeft als doel een 20 uitgebreid, breed en objectief mogelijk beeld te geven van de actuele situatie

van de gemeente. Ze bestaat uit intern en extern beschikbaar of gemeten cijfermateriaal. De2e

kwantitatieve gegevensverzameling wordt bij voorkeur aangevuld met kwalitatieve data. Zo geeft de

omgevingsanalyse het lokaal bestuur een beeld van de noden en behoeften van interne en externe

belanghebbenden, zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers/

verenigingen en ondernemingen. Het is zinvol om een omgevingsanalyse als een dynamisch

instrument te beschouwen dat opgevolgd wordt en in de mate van het mogelijke en nuttige

regelmatig aangepast wordt. Daardoor kan het beleid snel inspelen op de behoeften en gewijzigde

omstandigheden en de planning en het meerjarenplan daaraan aanpassen.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) hebben sinds

hun goedkeuring in september 2015 al heel wat bekendheid verworven bij Vlaamse steden en

gemeenten. DeSDGs zijn universeel; elk land en elke actor wereldwijd moet zijn

verantwoordelijkheid opnemen, 20 ook het lokaal bestuur. Alle doelstellingen raken bovendien aan

de bevoegdheden van lokale besturen en bieden een kapstok om globale uitdagingen op lokaal

niveau aan te pakken. Om ze te realiseren is samenwerking over beleidsdomeinen heen essentieel.

Hiertoe is de omgevingsanalyse een eerste stap. Deze omgevingsanalyse gebruikt de Duurzame

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als invalshoek bij de voorbereiding van het

gemeentelijke beleid. De SDGs vormen een uitgelezen kader om een antwoord te bieden op de

uitdagingen van vandaag en morgen. Via 17 doelstellingen streeft de VN naar een duurzame wereld

in 2030. In deze omgevingsanalyse komen dan ook data aan bod over de thema's die raken aan de

SDGs. Dit vormt een belangrijke stap om in een latere fase van het beleidsplanningsproces duurzame

doelstellingen en acties te bepalen.
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2. Leven

Op 01/01/2019 telde Zuienkerke 2.721 inwoners. Uit onderstaande gegevens blijkt dat dit

bevolkingscijfer relatief constant blijft doorheen de tijd.

bevolking op l januari
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Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op l Januari,
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief de deelgemeenten, zoals ontstaan na de
fusie van Ijanuari 1977.

evolutie aantal inwoners
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Terwijl het Federaal Planbureau verwacht dat de bevolking in Vlaanderen zal toenemen met S%, zou

de groei in Zuienkerke beperkt blijven tot 1% tegen 2028.
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Bron : statistiek Vlaanderen

Naast deze eerste trend houdt het Federaal Planbureau ook nog rekening met volgende evoluties,

die ook hun impact hebben in Zuienkerke:

De groei van levensverwachting blijft belangrijk maar vertraagt geleidelijk tegen 2060.
De vruchtbaarheid behoudt op lange termijn het niveau van vóór de financiële en economische crisis,

namelijk iets hoger dan 1,8 kinderen per vrouw, Op korte termijn blijft de vruchtbaarheid beïnvloed

door de financiële en economische crisis.

De internationale immigratie stabiliseert 2ich vanaf 2040.

Aantal personen met

vreemde nationaliteit

% tovtotaal aantal

inwoners

Aantal inwoners van

buitenlandse herkomst

%tovtotaal aantal

inwoners

2007
23

0,8

2008
31

1,1

2009
19

0,7

2010
29

1.0

2011
31

1,1

120

4,44

2012
31

1,1

131

4,72

2013
47

1,7

141

5,10

2014
35

1,3

114

4,53

2015
44

1.6

140

5,15

2016
37

1.4

118

4,35

Bron : jouw gemeente in cijfers

Het aantal particuliere huishoudens op niveau van het Rijk stijgt van 4/8 miljoen in 2013 tot 5,3

miljoen in 2030 (+11%) en 5,8 miljoen in 2060 (+21%).
De gemiddelde grootte van de particuliere huishoudens in het Rijk daalt van 2,26 personen per

huishouden in 2013 tot 2/17 in 2030 en 2,08 in 2060.
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Evolutie private huishoudens in Zuienkerke :

Gemiddelde omvang
Totaal

l persoon

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen of meer

Aantal
2017

2/38
1.161

279
472
175
178
57

Aantal
2027

2,30
1.215

309
520
164
169
53

Aandeel in %
2017

24,0%
40,7%
15,1%

15/3%
4/9%

Aandeel in %
2027

25,4%

42/8%
13,5%
13,9%
4,4%

Toe- of afname aantal huishoudens naar omvang

12D

110

>3 100

90

BO

Alle huishoudens
l i r' '. i'.'ii;''' il^'.h-';':.; . li

2-persoonshuishoudesn
'•i-p^'.'^otinL'.hLn'ihnuilt'n

^

Bron: Statbel, verwerking SV-datawarehouse

De babyboomgeneratie verdwijnt geleidelijk uit de bevolking op arbeidsleeftijd. Samen met een
steeds hogere levensverwachting is de vergrijzing een zekerheid. Het aandeel 67-plussers stijgt van

16% in 2018 tot 23% in 2070. Momenteel telt België één 67-plusser voor 3,8 personen tussen 18 en

66 Jaar. In 2070 is die verhouding l op 2,5. De babyboomgeneratie versnelt de vergrijzing tot 2040,
waarna deze stabiiiseert. Vanaf 2030 ligt het aandeel van de 67-plussers hoger dan dat van de min-

18-jarigen. De afhankelijkheidsgraad van de ouderen (de verhouding tussen het aantal 65-plussers en

de bevolking op arbeidsleeftijd) stijgt aanzienlijk (27% in 2013 en 44% in 2060).
Het aandeel van eenpersoonshuishoudens stijgt eveneens aanzienlijk (van 34% in 2017 tot 42% in
2070). Die evolutie is niet alleen toe te schrijven is aan de vergrijzing, maar ook aan het toegenomen

aantal personen op actieve leeftijd die in een alleenstaand huishouden leven (uit vrije keuze, na een

scheiding,...)
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ontgroening/vergrijzing
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3. Wonen

Zuienkerke is een plattelandsgemeente en tevens de kleinste gemeente van het arrondissement

Brugge. De gemeente grenst aan de stad Blankenberge, stad Brugge en de gemeenten Jabbeke en de

Haan. De gemeente is vrij uitgestrekt qua oppervlakte (48,9 km2} in vergelijking met het aantal

inwoners. De bevolkingsdichtheicf bedraagt 57 inwoners per km2. Voorde cluster V9 bedraagt dit 172

inwoners per km2 en voor Vlaanderen 482 inwoners per km2. Zuienkerke is de tweede dunst bevolkte

gemeente in Vlaanderen. De gemeente bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgebied (weide en akker)

en er is amper nog plaats voor bouwgrond. Dat maakt ons een heel rustige gemeente waar je de

natuur nog hoort. Het nadeel is dat we weinig groeimogelijkheden hebben.

Zuienkerke

Bebouwde oppervlakte in hectare (ha)
/ totale oppervlakte van de gemeente

in hectare (op basis van kadaster)

gronden bestemd voor wonen / totale

oppervlakte gemeente

gronden bestemd voor werken /

totale oppervlakte gemeente

(uitgezonderd landbouw en publieke

voorzieningen)

gronden bestemd voor landbouw /

totale oppervlakte gemeente

2009
4,8

4,2

0,4

90,3

2010

4/9

4,2

0/4

90,2

2011
4,9

4,3

0,4

90,2

2012
4,9

4,3

0,4

90,1

2013
5,0

4/3

0,4

90/1

2014

5,0

4,3

0/4

90,1

2015
5/0

4,5

0,4

90/0

2016
5.1

4,6

0,4

90/0

Bron : BKM

Beschikbare woonpercelen : (2017) 74 beschikbare woonpercelen
Bron: Departement Omgeving Vlaanderen, bewerking Statistiek Vlaanderen

Het aantal woningen in de gemeente (1.155 op 31/12/2018) samen met het aantal beschikbare

woonpercelen geven aan dat het mogelijk is de voorziene groei van de bevolking op te vangen,

evenals de voorziene groei van het aantal huishoudens.

Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011

Bouwjaar

Vóór 1919
1919-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2005
200G-2011

Totaal

Woningen

350
95
73

172
131
233
169

64
53

1.340

% Woningen

26,1%
7,1%
5,4%

12,8%
9,8%

17,4%
12,6%
4,8%
4,0%

100,0%

Bewoners

748
195
187
269
282
427
393
153
112

2.766

% Bewoners

27,0%
7,0%
6,8%
9,7%

10,2%
15,4%
14,2%
5,5%
4,0%

100,0%
Bron : Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium

Maar de tendens is dat de huishoudens kleiner worden, en de gemeente telt een relatief hoog aantal

grotere woningen.
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Aantal en % kamers, en minstens x kamers -2011

1 kamer

2 kamers

3 kamers

4 kamers

5 kamers

6 kamers

7 kamers

8 kamers +

Totaal

Aantal
7

22
43

106
280
271
184
179

1.092

%
0,6%
2,0%
3,9%
9,7%

25,6%
24,8%
16,8%
16,4%

100,0%

Minstens

1
2
3
4
5
6
7

8 of meer

%
100,0%
99,4%
97,3%
93,4%
83,7%
58,1%
33,2%
16,4%

Bron : Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium

Positief is dat ruim 76% van de woningen worden bewoond door de eigenaar. Deze 'vierde

pensioenpijler' biedt bescherming tegen armoede. 88% van de inwoners/eigenaarsvan hun woning

besteedt minder dan 30% van hun totale uitgaven aan woonkosten, terwijl dit slechts 53% is voor

inwoners/huurders.

Eigendom woningen en bewoning, aantal en %"2011

Door eigenaar

Huurwoning

And/Collectiefl
Totaal

Woningen

848
255

l
1.104

% Won ing
eigendom

76,8%
23/1%
0,1%

100/0%

Bewoning

2.234

519
l

2.754

% Bewon.

eigendom

81,1%

18,8%
0,0%

100,0%
Bron : Algemene directie Statistiek - Statistics Belgium

Het woningenbestand is echter relatief oud. 25% van de woningen dateert van voor 1919.

Het gemiddelde bouwjaarvan de woningen in de gemeente is 1962.

35

30

25

20

15

10

l
voor 1946 vn 1946 tot vn 1962 tot van 1971 tot van 1982 tot van 1992 tot van 2002 tot

1961 1970 1981 1991 2001 2011
na 2011

• gebouwen naar bouwjaar - 2018 zuienkerke

11 gebouwen naar bouwjaar - 2018 Vlaams gewest

Bron : Kadaster van de FOD Financiën, provincie in cijfers

l gebouwen naar bouwjaar - 2018 We st-VI a anderen
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Dit heeft zijn invloed op het comfort en de duurzaamheid van de woningen,

De woning heeft:

Centrale verwarming

Tuin aan de woning

Baikon/koer/terras/patio
Energiezuinige ketel

Zonnepanelen

Zonneboiler

Ja

83,3%
95%
90%
58%
22%

6%

Neen

16/7%
5%

10%
42%
78%
94%

Bron : jouw gemeente in cijfers

Daarnaast speelt ook de woonomgeving een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Aandeel inwoners in %

Tevreden over de woning

Tevreden over het zicht op groen

Tevreden over de buurt

Tevreden over de gemeente

Fier op de gemeente

Woont graag in de gemeente

Nette straten en voetpaden

Contact met buurtbewoners

Aangenaam om in de buurt met mensen te praten

Er wordt zorg gedragen voor elkaar

Verschillende culturen leven goed samen

Ontevreden

4
6
7
8
5
2
8

17
3
6
4

Neutraal

4
8

10
10
13

6
9

19
11
16
21

Tevreden

92
86
83
82
82
92
83
64
86
78
74

Bron : Jouw gemeente in cijfers

Dit alles resulteert in een lage verhuisintentie. Slechts 15% van de inwoners geeft aan binnen de 5

jaar naar een andere gemeente te willen verhuizen. 82% heeft geen verhuisplannen, 3% zou

verhuizen binnen de gemeente.

De betaalbaarheid van

van de gemeente.

bouwgrond en woongelegenheden speelt ook een rol in de aantrekkelijkheid

Er zijn weinig tot geen gegevens te vinden met betrekking tot de evolutie van de prijs van de

bouwgronden in de gemeente, noch in de gemeentemonitor, noch bij het kadaster, noch bij de

notarissen. Reden hiervoor is dat een groot deel van de effectieve bouwgronden in de gegevens van

het kadaster aan een restcategorie wordt toegewezen, waarin van alles kan zitten: landbouwgrond,

industrie, bouwgrond, etc.

Appartementen zijn EnZuienkerke in 10 jaar tijd 30,5% duurder geworden en kosten gemiddeld

210.755 euro (in 2016), woonhuizen en villa's 14,5% (deze kosten respectievelijk gemiddeld 199.813

euro en 412.417 euro). De absolute prijs van appartementen en woonhuizen is nog steeds lager dan

in de cluster of in Vlaanderen. Villa's zijn duurder. (Bron : jouw gemeente in cijfers).

GEMIDDELDE HUfZENPRUZEN - REGIONALE ANALYSE " YEAR-TO-DATE PRIJS
De positieve trend van de gemiddelde huizenprijzen in België in 2019 wordt in alle regio's bevestigd.

51/191



[n Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs in 2019 met +1,6% ten opzichte van 2018. In Vlaanderen

bedraagt de gemiddelde prijs voor een huis 281.954 EUR. Dit is +9,7% hoger dan het nationale

gemiddelde.

Sinds 2014 is de gemiddelde prijs van een woning in Vlaanderen gestegen met +12,5%. Deze

ontwikkeling moeten echter worden gerelativeerd door een inflatie van 8,2% over de periode 2014"

2019, zodat de reële groei van de huizenprijzen in Vlaanderen +4,3% bedraagt. West-Vlaanderen is

na Limburg gemiddeld de goedkoopste provincie om een huis in te kopen.

GEMIDDELDE PRIJS VAN APPARTEMENTEN - REGIONALE ANALYSE - YEAR-TO-DATE PRIJS
Vergelijken we het 1ste semester 2019 met het jaar 2018 op regionaal niveau dan stellen we in alle

drie de regio s vast dat de gemiddelde prijs van een appartement toeneemt. In Vlaanderen groeit de

prijs er tijdens het laatste jaar +3/1% tot 231.386 EUR. Op het niveau van de regio's nam de

gemiddelde appartementsprijs in Vlaanderen toe met 12,9% ten opzichte van 2014.

Evolutie gemiddelde prijs van :

Woonhuizen

Vlaanderen

2,8% 1,0% 2,5% 4,0% 1,6%

A AA A A

12,5%|

ö
UT
CM

appartementen

Vlaanderen

1,9% 2,6% 3,1% 1,5% 3,1%

AA A A A

12,9%

•^

^

2014 2015 2016 2017 2018 YTD 12014 2015 2016 2017 2018 rTD
2019 | 2019

Bron : notarisbarometer 41 - 2e trimester 2019

Het aanbod van sociale woningen in de gemeente is als volgt

Bindend Sociaal Objectief
nulmeting sociale huur

aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2018
aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2018
aandeel SVK in huur op 1/11/2018
aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2018
aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2018

totaal gerealiseerd sociaal huuraanbod op 31/12/2018
MJP op 31/12/2018
KTP op 31/12/2018

18
41
40

3

3
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projecten in uitvoering op 31/12/2018
aandeel Vlabinvest-woningen in geplande projecten en projecten in uitvoering

totaal gepland sociaai huuraanbod

totaai gerealiseerd en gepland sociaal huuraanbod
Bron; Wonen Vlaanderen
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4. Werken en lokale economie

^^'l.;i;'Ï;l
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Uit voorgaande blijkt dat heel wat van het grondgebied In de gemeente bestemd is

voor landbouw. Dit vertaalt zich in een relatief hoge werkzaamheidsgraad in deze

sector, alhoewel ook hier de tendens dalend is.

!n%
Jaar

Primaire sector

Secundaire sector

Tertiaire sector

Quartaire sector

Onbekend

Vlaanderen

2006
2,00

22,61

44,84

30,50

0,04

2017
1,68

18/88

47,28

31,45

0,68

Zuienkerke

2006
9,26

17,52

44,94

28/04

0,22

2017
7,84

15,56

48,68

27,33
0,56

Bron : steunpunt werk-lokale arbeidsmarkten

Het aantal ondernemingen dat wordt gestart in een bepaald jaar (8,23% in 2015), of wordt stopgezet

(4,49%), loopt ongeveer gelijk met het Vlaamse niveau (9,81% versus 5,66%).

De jobratio (aantal jobs ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64jaar) is met

48,6% in 2016 laag in vergelijking met Vlaanderen (75/9%). De evolutie in Zuienkerke is lichtjes
dalend ten opzichte van 2006 (50,7%), terwijl deze in Vlaanderen stijgend is (71,8% in 2006).

Dit maakt dat heel wat personen moeten pendelen buiten de gemeente naar hun werk.

2006-2007
2008-2016

Geen pendel werk=woongemeente

80
64

Uitïgaande pendel (uit de gemeente}
876
877

Totaal

956
941

Bron : steunpunt werk-lokale arbeidsmarkten

De werkloosheidsgraad lag in Zuienkerke in 2017 met 6,6% iets lager dan het

Vlaamse gemiddelde van 7/0%. De werkloosheid ligt wel hoger bij de min 25-

jarigen (10:9%) dan bij de rest van de bevolking (3,8%).
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wer-kloosheidsgraad 15-64 jr

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

• Man • Vrouw

2015 2016 2017

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, 1GSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD
Economie - Bevolkingsstatistieten, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)

2017
1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

o
u

Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw

werkende niet-werkende werkzoekenden niet beroepsactieven

• 15-24 «25-49 L! 50-64

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, 1GSS, QEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD
Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)

De werkzaamheidsgraad is dus hoger dan in de cluster en in Vlaanderen. Dit vermindert de kans op

het terechtkomen in een kansarm gezin. Deze kans bedroeg geruime tijd slechts tussen 4% en 9% in

Zuienkerke ten opzichte van 8 a 12% in Vlaanderen. In 2016 vertoont deze indicator wel een plotse

stijging naar 15,1%, hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 12/8%.
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De bruto toegevoegde waarde per inwoner of per werkende is lager dan in Vlaanderen.

ln€
Jaar

2005
2010
2015

Bruto toegevoegd waarde per inwoner

Zuienkerke

16.491

18.475

18.540

Vlaanderen

26.343
29.911

33.341

Bruto toegevoegde waarde per werkende

Zuienkerke

56.743

61,658
65.375

Vlaanderen

65.051

72.443

80.426

Bron : jouw gemeente in cijfers

Toch is het gemiddelde inkomen per inwoner gelijklopend met dat van Vlaanderen :

In 2015 bedroeg het gemiddelde inkomen per aangifte 35.224 euro (33.520 euro in Vlaanderen) en

het gemiddelde inkomen per inwoner 19.970 euro (18.970 euro in Vlaanderen).

Tussen twee toeristische trekpleisters als Brugge en de kust ontwikkelt ook Zuienkerke toeristische

activiteiten. Terwijl het aantal overnachtingen in Vlaanderen stabiel blijft, daalt dit in Zuienkerke.

toerismeflux
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3.000
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zuienkerke ^' 'i iVlaams Gewest

2014

Bron: BKM ~ totaal aantal overnachtingen per 1.000 inwoners.
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s. Mobiliteit

Bron : regiotool.milieuinfo.be

Bovenstaande synthesekaart combineert de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau

(beschikbaarheid van basis-, regionale en metropolitane voorzieningen opwandel-en fietsafstand)

van iedere locatie. Zo kunnen locaties worden afgebakend die goed voorzien zijn van

knooppuntwaarde en op het vlak van voorzieningenniveau :

A:goede tot zeer goede knooppuntwaarde en voorzieningenniveau (paarstinten)

B:goede tot zeer goede knooppuntwaarde en beperkt tot matig voorzieningenniveau (roodtinten)

C : beperkte tot matige knooppuntwaarde en goed tot zeer goed voorzieningenniveau (locaties waar

het collectief vervoer in gebreke blijft-blauwtinten)

D : beperkte tot matige knooppuntwaarde en voorzieningenniveau (wit-geelbruine tinten)

Walkabilityscore bebouwd eebied

De publieke ruimte kan mensen aanzetten om meer te bewegen.

De walkabilityscore-tool brengt de walkabilityscore voor elke hectare in Vlaanderen

in kaart. Buurten met een hoge walkabilityscore hebben heel wat voordelen.

Inwoners van buurten met een hoge walkabilityscore bewegen meer. Bovendien

hebben volwassenen in deze buurten betere bloeddrukwaarden en een gezonder

gewicht. Daarnaast is er een sterkere lokale economie mogelijk en zijn er minder

kosten voor openbaar vervoer.

Bewegen in de publieke ruimte kan zowel in de vrije tijd als tijdens actieve verplaatsingen. Om de
publieke ruimte bewegingsvriendelijk te maken, is er zowel aandacht nodig op plannings- als op
inrichtingsniveau. De walkabilityscore situeert zich vooral op planningsniveau en heeft het grootste
effect op actieve verplaatsingen. Het is belangrijk om naast de factoren op planningsniveau ook

aandacht te hebben voor een gezonde inrichting van de publieke ruimte.
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ï> Wuiw fnwnift ocwmif.ifwu/fniS

De walkabilityscore is gebaseerd op een combinatie van 3 factoren: de woondichtheid, de functiemix
en de stratenconnectiviteit. Koe hoger de score op deze drie factoren, hoe hoger de walkabilityscore.

Hoe lager de score op de drie factoren, hoe lager de walkabilityscore. Locaties met een lage

stratenconnectiviteit of lage functiemix hebben in de praktijk ook steeds een lage inwonersdichtheid.
De combinatie van een lage woondichtheid met bovengemiddelde stratenconnectiviteit en/of
functiemix komt wel voor bij bijvoorbeeld een schoolcampus of bedrijventerrein.
De walkabilityscore is een relatieve score. Dit wil zeggen dat ze berekend werd ten opzichte van de

gemiddelde score in Vlaanderen en Brussel.

Waar houdt de score rekening mee?

De walkabilityscore bundelt drie aspecten: de functiemix, de woondichtheid en de

stratenconnectiviteit.

l. Woondichtheid: het aantal inwoners per oppervlakte.

2. Functiemix: (=functiemenging of verwevenheid van functies) de mate waarin verschillende

functies en voorzieningen (kantoor, verkoop, ontspanning en institutioneel) geïntegreerd zijn

binnen een bepaald gebied. Hoe beter de mix tussen de verschillende landgebruiken per

oppervlakte, hoe hoger de score voor functiemix.

3. Stratenconnectiviteit voor voetgangers en fietsers: het gemak waarmee je je van punt A naar

punt B kunt verplaatsen. Hoe meer bewandelbare kruispunten er per oppervlakte zullen zijn,

hoe hoger de score op stratenconnectiviteit Op het niveau van bouwblokken en wijken

gebruiken stedenbouwkundigen de term 'doorwaadbaarheid in plaats van

stratenconnectiviteit. Net zoals water al dan niet doorwaadbaar is, kun Je de stad

doorwaadbaar maken door kleine steegjes en smalle weggetjes door bouwblokken te

voorzien.

De walkabilityscore is de optelsom van deze drie componenten waarbij de stratenconnectiviteit

dubbel telt.

Waarvoor staat bebouwd gebied?
In deze kaart wordt de walkabilityscore getoond voor bebouwd gebied. Dit zijn locaties bestemd voor
wonen en/of werken (bron: Ruinnteboekhouding)ofwaarnu reeds mensen wonen. Dat de open

ruimte een lage walkabilityscore heeft is evident en niet de focus voor het verhogen van de
woondichtheid, functiemix ofstratenconnectiviteit.
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Bron : Vlaams instituut Gezond Leven

Voor streken met de laagste walkabilityscore wordt het volgende advies gegeven:

Streef in deze buurten liever geen al te grote veranderingen/investeringen in het openbaar domein

na. Enkele mogelijke maatregelen met het oog op een gezonde actieve vrije tijd zijn:

- een verhoging van de stratenconnectiviteit door trage wegen te openen of doodlopende straten

doorlopend te maken voor actieve weggebruikers.

-een verbetering van de toegankelijkheid te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer van

groene gebieden/recreatiedomeinen.

We hebben al kunnen opmerken dat in het kader van hetwoon/werkverkeer, er heel wat

pendelactiviteit is. Het is dan ook niet te verwonderen dat 99% van de inwoners beschikking heeft

over een auto en 16% een motor- of bromfiets bezit. 91% van de inwoners bezit een fiets/ en al 37%

beschikt over een elektrische fiets. Het wagenpark in de gemeente is met 553 wagens per 1.000

inwoners beduidend groter dan het Vlaamse gemiddelde van 522 wagens.
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Volgende meningen leven in de gemeente wat betreft mobiliteit;

Er is voldoende openbaar vervoer

Het is veilig om te fietsen in de gemeente

Kinderen kunnen zich veilig verplaatsen

Er zijn voldoende fietspaden in de gemeente

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners

De fietspaden in de gemeente zijn in goede staat

De voetpaden in de gemeente zijn in goede staat

Oneens

49%
10%
21%
14%
14%

5%
12%

Neutraal

16%
14%
23%
15%
16%
10%
17%

Eens

36%
76%
56%
72%
71%
84%
71%

Bron : jouw gemeente in cijfers

Behalve wat betreft het openbaar vervoer, scoort Zuienkerke op ieder van bovenstaande stellingen

hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In Vlaanderen vindt 64% van de inwoners dat er voldoende

openbaar vervoer aanwezig is, terwijl dit InZuienkerke maar 36% is.

Dit uit zich ook in de manier waarop de verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of

opleiding gebeuren : slechts 12% gebeurt met het openbaar vervoer. 66% van deze verplaatsingen

gebeurt met de auto, 9% met de fiets en 5% te voet. In Vlaanderen gebeuren gemiddeld 16% van

deze verplaatsingen met het openbaar vervoer.

Inwoners geven ook aan dat ze soms hinder hebben van agressief rijgedrag (9%), te snel rijden (30%)

en sluipverkeer(19%) of lawaai door verkeer (18%).

Maar ook korte afstanden worden minder dan in Vlaanderen (27% tov 38%) op een duurzame wijze

afgelegd, ondanks het feit dat de meerderheid van de inwoners vindt dat de fietspaden en

voetpaden in goede staat zijn. Misschien dat het veiligheidsgevoel voor de kinderen hier een rol in

speelt. Het totaal aantal ongevallen blijft evolueren rond ongeveer 30 ongevallen per jaar. Het

aantal fietsslachtoffers blijft ook stagneren rond 5 a 8 slachtoffers per jaar.

duurzame verplaatsingen
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• Korte afstanden met fiets • Korte afstanden te voet

Bron : jouw gemeente in cijfers
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6. Ontspannen

In 2017 deed 47% van de inwoners minstens wekelijks aan sport, 33% maandelijks en 20% kwam

daar nooit of bijna nooit aan toe. 69% van de inwoners sport nooit in de eigen gemeente, 14% denkt

zelfs dat er geen sportinfrastructuur aanwezig is in de gemeente, terwijl er nochtans 7

sportinfrastructuren aanwezig zijn : 3 sportlokalen, 2 openlucht sportvelden en 2 maneges. Maar,

slechts 53% is tevreden over deze infrastructuren.

Er zijn 9 sportclubs aanwezig in de gemeente.

De voornaamste sporten die worden beoefend zijn de volgende :

Aantal clubleden
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Bron : Vlaanderen - vrijetijdsmonitor : top tien van de sporttakken naar aantal sportdubleden wonend in Zuienkerke.

Ook de tevredenheid over de culturele voorzienineen ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde (57%

ten opzichte van 72%), terwijl dit niet zo is wat betreft de recreatievoorzieningen. Daar zijn 73% van

de inwoners tevreden over, ten opzichte van slechts 68% in Vlaanderen.

43% van de inwoners woont regelmatig een cultureel evenement bij in de eigen gemeente, 30% een

pleinevenement. Dit is wat lager dan het Vlaamse gemiddelde. Er werden geen gegevens gevonden

over deelname van niet-inwoners aan activiteiten georganiseerd binnen de gemeente.

Het vrijetijdsaanbod van de gemeente situeert zich voornamelijk in volgende domeinen (cijfers per

10.000 inwoners, bron : gemeentelijke profielschets)

• Muziek : 7,4

• Expo : 14,7

• Lezing of congres : 3,7

• Sport : 3,7

• Begeleide uitstap of rondleiding : 3,7

« Varia : 11,1 (beurs/ kermis, feest, markt, braderie,...)
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Het aantal lokale afdelingen en groepen in hetsociaal-cultureelvolwassenenwerk per tienduizend

inwoners in Zuienkerke bedraagt 46/97, tegenover 20,46 in de cluster. (bron : vrij etij ds monitor

Vlaanderen). Er zijn 13 lokale afdelingen actief op het grondgebied.

Er werden in 2017 in de gemeente 2 yitpjïssen uitgereikt. (bron: vrijetijdsmonitor vlaanderen)

De bibliotheek in de gemeente is een uitleenpostvan de bibliotheek van de gemeente Blankenberge.

Deze locatie telde in 2018 128 leners, waarvan 46,1% jonger dan 15 jaar (jeugd). 65 inwoners van

Zuienkerke trekken wel naar de hoofdbibliotheek om werken te ontlenen.

Terwijl in Blankenberge het aantal uitleningen het voorbije jaar daalde, steeg dit in de Boekennok

met 5%. Elke uitleensessie telde gemiddeld 23 bezoekers en 83 uitleningen.

Alhoewel een werk gemiddeld maar 0,9 keer per jaar wordt uitgeleend (ten opzichte van 2 keer in de

hoofbibliotheek en gemiddeld 2,4 keer in Vlaanderen), geeft de leenfrequentie aan dat we over een

trouw publiek beschikken (deze is 75,4 in Zuienkerke, 30,9 in Blankenberge en 29,8 in Vlaanderen en

geeft weer hoeveel bibliotheekmaterialen de gemiddelde lener heeft ontleend).
Bron : jaarverslag bibliotheek Blankenberge
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7.

Het volgende schoolaanbod bestaat in Zuienkerke:

naam adres

Gemeentelijke Basisschool fhoofdzetel) Nieuwe Steenwea 37 8377 ZUIENKERKE

Stedelijke Academie fvestiaina) Nieuwe Steenweg_96 8377 ZUIENKERKE

Stedelijk Conservatorium fvestiainaï Nieuwe Steenwed_37 8377 ZUIENKERKE

Vrije Basisschool - H.Hart fvestiaina) DoelhofstraMAl 8377 NIEUWMUNSTER
Bron : Vlaanderen - onderwijs

86% van de inwoners vindt dat dit aanbod voldoende is/ 83% is tevreden over dit aanbod.

Het onderwijsaanbod heeft ook een aantrekkingskracht buiten de gemeente. Meer

kleuters en leerlingen lager onderwijs lopen school in de gemeente dan er

leeftijdsgenoten wonen in de gemeente (ongeveer 5% meer). Het absolute aantal

kleuters en leerlingen lagere school toont wel een dalende trend : van 93 naar 78

kleuters in de periode 2008-2017, en van 188 naar 166 voor de leerlingen lager

onderwijs.

Momenteel zijn er 31,33 opvangplaatsen per 100 O-tot 3-Jarigen in de gemeente,

66% van de inwoners vindt dat dit aanbod voldoende is, slechts 57% is er tevreden

over. In 2018 zijn er geen initiatieven bijgekomen afgestopt. De dekkingsgraad is

in de periode 2009-2016 gezakt van 42% naar 38% voor de doelgroep van 0-3

Jarigen.

Het gemiddeld inkomenstarief ligt met 13/68 euro iets onder het Vlaamse gemiddelde van 14,09

euro. 8,16% van de uitgereikte attesten betreft kinderen die genieten van een individueel

verminderd tarief.
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anbod plaatsen baby's en peuters

loa ooenstaande subsidiebeloften die leiden tot nieuwe olaatsen zitten niet in de aantallen
91-WEVI

B OPVANG BABVS EN PEUTERS

^y^^n^^yy^^mmm^mjmmm^my^y^^

Wn l'rffc<Tnt •tr» ifitBis'

l 2019/kwl
201 a
Z01T
201 S
201 S
2014

Vtrgunnin^stype IKT/NIEriKT aantal plaatstn %plaauen aantal [ocatiu K locttir

Aantal plaatian par 100 kinderen

31.33

K^G

!KT
Geünsopvang NiBtlKT

Groepiupvang iarnenv.'er^ng 3KT
Toual

T 38.17K
S -U.5 S*t

4 21.28%

l B 100.00%

t 33.31%

t 33,33%

( 33.3 i*.

3 100.00%

Bron : Kind en gezin

Gegevens over kinderen in IKT-locaties

tn onderstaand dashboard vind je gegevens per gemeente over;

• Het inkomenstarief: gemiddeld inkomenstarief, aantal attesten en aantal individueei

verminderde tarieven, aandeel attesten per klasse Inkomenstarief (pagina 1/2)

• Wie zit in de opvang? Wie gaat naar waar naar de opvang? (pagina 2/2)
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Bron : Kind en gezin
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Gegevens over kinderen in IKT-locaties

[n onderstaand dashboard vind je gegevens per gemeente over:

• Het inkomenstarief; gemiddeld inkom ensiarief, aantal attesten en aantal individtieel

verminderde tarieven, aandeel attesten per klasse [nkomenstarief (pagina 1/2)

• Wie zit In de opvang? Wie gaat naar waar naar de opvang? (pagina 2/2)
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Bron : Kind en gezin

Voor de schoolgaande jeugd is er in Zuienkerke één locatie met 5 plaatsen buitenschoolse

kinderopvang bij een onthaalouder.

Zuienkerke telt 3 jeugdbewegingen en één speelpleinwerking.

De gemeentelijke speelpleinwerking 'De Ploeters kent de volgende evolutie in aanwezigheden

Kleuters maken tussen de 40% en 50% uit van het aantal deelnemers.

GEMIDDELD AANTAL DEELNEMERS PER DAG

l juli zuienkerke •juli niet-zuienkerke u augustus zuienkerke • augustus niet-zuienkerke

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bron :jeugddienstZuienkerke
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De gemeente voorziet in voor- en naschoolse opvang. Daar zijn gemiddeld ruim 30 kinderen

aanwezig per dag.
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Bron : GBS
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8. Welzijn en armoede

GEEN
ARHOEOE

Mff*T

Zoals reeds eerder aangehaald veroudert ook de bevolking van Zuienkerke. Dit

vertaalt zich in een stijgende grijze druk, een stijgend aantal gerechtigden op

mantel- en thuiszorg, en stijgend aantal personen met een actieve zorgperiode/

een stijgend aantal ziekenhuisopnames,... Enkel het aantal IGO-gerechtigden

toont een dalende trend (van 32/1.000 inwoners van 65+ in 2008 naar 15/1.000

inwoners van 65+ in 2017).

Er wonen enkele gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon op het grondgebied. Maar het

gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigden ligt met 1,42% beduidend lager dan het Vlaamse
gemiddelde van ruim 5%. Bij de 18-24 jarigen is het verschil nog groter: 6,28% ten opzichte van

17,68%, De kansarmoede-index is in Zuienkerke pas in 2016 boven de Vlaamse index gestegen, en

maakt een sprong van 4,1% in 2015 naar 15,1% in 2016.

Ook op andere indicatoren scoort ZuJenkerke beter dan andere gemeenten. In vergelijking met de

andere gemeenten in de provincie telt Zuienkerke :

Kredietnemers met minstens één achterstallig krediet (% t.o.v. alle

kredietnemers)

Unieke gezinnen op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen (%

t.o.v. particuliere huishoudens)

Klanten elektriciteit met budgetmeter per 1.000 afnemers elektriciteit

Behandelde LAC-dossiers elektriciteit (per 1.000 afnemers elektriciteit)

Zuienkerke

2,7

0,9

9,4

8,5

Provincie

3,5

4,3

13,4

10,9
Bron : Provincie in cijfers

Éénoudergezinnen hebben een veel groter armoederisico dan gezinnen met twee volwassenen en

afhankelijke kinderen. In gemeente Zuienkerke ligt het aandeel éénoudergezinnen (met minderjarige

kinderen) ten opzichte van het totaal aantal gezinnen met minderjarige kinderen lager dan in West-

Vlaanderen. 14,5% van de minderjarigen is er kind in een éénoudergezin (Bron: Rijksregister |-
provincies, indjfers. be).

Alleenwonenden kunnen slechts rekenen op l inkomen, terwijl heel wat vaste kosten even hoog

blijven, waardoor ook zij een hoger risico hebben om in een armoedesituatie terecht te komen. In

gemeente Zuienkerke zijn er relatief gezien minder alleenwonenden dan gemiddeld in West-

Vlaanderen. Ouderen op zich kunnen niet meer gezien worden als een groep met een verhoogd

armoederisico. Mensen boven 80 jaar die alleen wonen, vormen wel op het vlak van zorg een meer

kwetsbare groep. In gemeente Zuienkerke zijn er 42 alleenwonende ouderen, dit is 29,6% van de 80-

plussers ten opzichte van 38/4% in Vlaanderen (Bron: Rijksregister 1-provindes.incijfers.be).

Ten slotte behoort 6% van de inwoners tot een huishouden dat het afgelopen jaar problemen heeft

gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, gezondheid, school,...) terwijl dit cijfers

op 9% ligt in het Vlaams Gewest.
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9. Klimaat

Net zoals bijna alle Vlaamse gemeenten ondertekende Zuienkerke het

Burgemeestersconvenant waarbij ze een ambitieuze klimaatdoelsteHing

onderschreef. 20% Cöï besparen tegen 2020, 40% COz tegen 2030,... daarmee

bereiden gemeenten mee het pad voor om op lange termijn naar een nuluitstoot

te evolueren zoals afgesproken in het kiimaatakkoord van Parijs.

Evolutie van de C02emissies in ton per sector in Zuienkerke.

huishoudens

particulier en commercieel ven/oer

openbaar vervoer

tertiair

industrie (niet-ETS)

landbouw

openbare verlichting

niet toegekend

totaal

2011
5.095

14.730

195
1.070

197
1.806

63
156

23.313

2017
4.510

16.197

162
895
176

1.728

39
110

23.818

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be

Globaal gezien kent Zuienkerke in 2017 een stijging van de C02"uitstoot met 2,2% t.o.v. 2011. In

West-Vlaanderen noteren we een daling met 2,3%. Vooral het particulier en commercieel vervoer

kent een stijging met 10%. In alle andere sectoren daalt de uitstoot.

De huishoudens zorgen in Zuienkerke voor 18,9% van de totale C02-uitstoot in 2017. Het gaat hier

over de C02-uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de

woningen. De C02-uitstoot door huishoudens in de gemeente evolueerde van 5.095 ton in 2011 tot

4.510 ton in 2017. Over het algemeen daalt het energieverbruik en dus ook de uitstoot van de

woningen in Vlaanderen door renovatie en energie-efficiënte nieuwbouw. Maar ook diverse andere

factoren hebben een invloed zoals de bevolkingsgroei in de gemeente, de grootte en de ouderdom

van de woningen, het gedrag van de inwoners en of het dat jaar om een koude of warme winter ging.

Een huishouden in Zuienkerke stootte gemiddeld 3,89 ton C02 uit in het jaar 2017.Voor West-

Vlaanderen ligt dit gemiddelde op 3/14 ton C02 en in het Vlaams Gewest op 3,37 ton C02 per

huishouden. We hebben al vastgesteld dat het woningenbestand in de gemeente relatief oud is,

maar ze telt ook veel open bebouwing : 57,8% van de eengezinswoningen ten opzichte van 36,7% in

West-Vlaanderen en 41,3% in Vlaanderen.

Tussen 2011 en 2017 is het totale energieverbruik door huishoudens in Zuienkerke toegenomen met

0,3%. Ter vergelijking: in West-Viaanderen en het Vlaams Gewest zien we de cijfers evolueren met

respectievelijk -3,3% en -3,6%. Het elektriciteitsverbruik bedraagt in 2016 21,7% van het totale

energieverbruik in de woningen in Zuienkerke. Fossiele brandstoffen zijn goed voor 57,8% van het

energieverbruik.

Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt in Vlaanderen overwegend met fossiele

brandstoffen (aardgas/stookolie/steenkool,...). In 2016 is het verbruik van fossiele brandstoffen per

huishouden in Zuienkerke gelijk aan 13,18 MWh. Ter vergelijking: het gemiddelde per huishouden
voor West-Vlaanderen ligt dat jaar op 11/12 MWh en in het Vlaams Gewest op 12,02 MWh.

De aanwezigheid van snelwegen of zeer drukke gewestwegen heeft een grote impact op de

afgelegde kilometers en de C02"uitstoot door transport in de gemeente. Aangezien het veelal over
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doorgaand verkeer gaat, heeft de gemeente hier over het algemeen weinig impact op. In de

gemeente Zuienkerke is de totale C02-uitstoot door transport per inwoner 5,91 ton (inclusief

snelwegen), in West-Vlaanderen is dat 1,84 ton en in het Vlaams Gewest 2,04 ton. In 2016 was in

Zuienkerke 41,7% van de uitstoot door transport te wijten aan lichte voertuigen (personenwagens en

motoren) en 25,3% aan zware voertuigen (vrachtwagens en private bussen). Het openbaar vervoer

neemt slechts 0/7% van de uitstoot voor zijn rekening.

In Zuienkerke is de openbare verlichting op de gemeentewegen verantwoordelijk voor 0,2% van de

totale C02emissie op het grondgebied.

De transitie naar energiebesparing en hernieuwbare energie is evenwel ook

ingezet in de gemeente.

In Zuienkerke werden 7 premies voor dakisolatie uitbetaald in 2018. Per 1000

huishoudens is dat 6,0 premies. In West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest gaat

l het respectievelijk om 13,1 en 12/5 per 1000 huishoudens. Voor muurisolatie gaat

het om 9,5 aanvragen per 1.000 huishoudens of 11 in totaal. In West-Vlaanderen is

dat 6,4 en in het Vlaams Gewest 5,7 per 1000 huishoudens. In 2018 noteren we voor Zuienkerke 2

uitbetaalde premies voor vloerisolatie. Het gaat om 1,7 aanvragen per 1.000 huishoudens (t.o.v 2,6

in West-Vlaanderen en 2,1 in het Vlaams Gewest). Wat betreft beglazing gaat het om 11 uitbetaalde

premies in Zuienkerke (2018). Het aantal aanvragen per 1.000 huishoudens is 9,5 (t.o.v 11,3 in West-

Vlaanderen en 8,7 in het Vlaams Gewest). In 2018 noteren wevoorZuienkerke l uitbetaalde premie

voor zonneboilers. Het gaat om 0,9 aanvragen per 1.000 huishoudens (t.o.v 0,9 in West-Vlaanderen

en 0,6 in het Vlaams Gewest).

De gemiddelde EPC-waarde van residentiële gebouwen is in de periode 2009-2013 lichtjes gedaald

van 467,52 naar 454,94, terwijl deze waarde voor Vlaanderen op 413,85 ligt. Het gemiddelde E-peil

van nieuwbouwwoningen ligt In de periode 2006-2014 echter op 70,21, terwijl dit in Vlaanderen

75,96 is.

Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt deels via hernieuwbare energiebronnen: hout,

zonneboilers en warmtepompen. In 2017 wordt dit voor Zuienkerke ingeschat op 20/5% van het

totale energieverbruik door huishoudens.

De totale productie aan hernieuwbare elektriciteit in (2018) op het grondgebied van Zuienkerke

wordt geschat op 1.834,41 MWh. Zonne-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10

kW worden voornamelijk door particulieren geplaatst op daken van woningen. In Zuienkerke werden

er zo in totaal 245 PV-installaties geplaatst (2018). Dit komt neer op een totaal vermogen van 1,40

MW. In Zuienkerke werden in totaal 4 installaties van meer dan 10 kW geplaatst Dit komt voorde

gemeente neer op een totaal vermogen van 0,64 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan PV-

installaties bedraagt in Zuienkerke 2,04 MW (2018).

Er is nog veel plaats voor zonnepanelen. In Zuienkerke wordt nog maar 3,7% van het zonnepotentieel

van de daken benut (2018). VoorWest-Vlaanderen is dit 3,8%. Voor het Vlaams Gewest gaat het om

4,4%.

De effecten van klimaatveranderinR.
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Klimaatopwarming is een van de grootste mondiale risico s voor mens en

maatschappij. Ze zal in Vlaanderen eenvoudig uitgedrukt zorgen voor meer

hittegolven, drogere zomers, nattere winters en een stijgend zeeniveau\

Recente onderzoeksresultaten tonen welke effecten een toekomstig klimaat zal

hebben op o.a. hitte, overstromingen, droogte/... De synthesekaart combineert de verschillende

effecten of impacts, en brengt zode'hotspots'van klimaatverandering in beeld voor Vlaanderen

(jaar 2100).

Bron : VMM - risicogebjed overstroming en hittestress

Fcftcnlage hitte geboffencn (0-1 en 65*)

ZuienkeAe

Heel Vlaanderen

100 9Sft 100 100

52»

E017 WcogaKO HcogÏlia» HtosïlOO

»Ë^ Aantal droge dagen pcrjaar
SSe

ZuisnkerSse - •

Heel VtaandefBft

236

2C17 HnoaZOiiO H(lo(2GSg tfcqi2Iï75 H<loa2t00

70/191



o o
l l l

*

3 g ë è

"""•
'N^

^

o ö3 »^KL
jg •9^

z
f»

a_

a
o
s-

?
3

3
a.

x l.
l 3.i l

S'

I

3'

•o

i-*

g

-~J
h-k

U3
^



io. Milieu en natuur

De riolerines- en zuiveringseraad van het afvalwater in Zuienkerke bedraagt 71,89%.

Dit wordt verwacht nog te evolueren naar 77,63% (bron :vmm). In 2016 was nog

maar 5% de inwoners aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Oorzaak van

deze vrij lage rioleringsgraad ligt in de zeer verspreide bebouwing, waardoor heel
wat woningen een iba moeten installeren.

De volgende werken staan nog gepland in de periode 2020-2024 door het beki<enbestuur van de
Brugse Polders.

Vervanging

persleidingvan

pomstation

Kerkstraat
(Zuienkerke)

Blankenbergse

Vaart

765,549 2 Falen van de persleiding heeft op zich weinig impact op bijzondere

milieuaspecten doch wel een belangrijke algemene milieu-impact naar veiligheid

toe (+2). Aandacht moet worden besteed voor verdere opvolging van de

aantasting van de asbestcement persleiding. De problematiek van de
asbestcementpersleidingen wordt geval per geval verder door Aquafin

opgevolgd o.m. in een Technische Werkgroep. Voor het ogenblik zijn er geen

argumenten om de renovatie van de;e persleiding in asbestcement prioritair op
te nemen.

Onderstaande kaart toont de IBA's, de prioritaire rioleri n gs projecten en de milieu-impacttoetskaart

van de gemeente.
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Bron: VMM

Buurteroen is publiek toegankelijk groen van minimaai 0,2 hectare. Als streefdoel

voor Vlaanderen geidt dat ieder gezin toegang heeft tot buurtgroen op 400 meter
van de woning. De kaart toont het buurtgroen in Vlaanderen en welke gebieden op

minder dan 400 meter loopafstand via de weg toegang hebben tot buurtgroen.
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Bron: Vlaanderen ~ departement omgeving - VITO en Gemeente- en stadsmonitor

94% van de Zuienkerkenaars vindt dat er voldoende groenaanbod is in de buurt, 97% vindt het

aanbod in de gemeente voldoende. 59% bezoekt regelmatig een bos, park of groenzone in de eigen

gemeente. 22% doet dit nooit. 77% van de inwoners bezoekt regelmatig een bos, parkofgroenzone

in een andere gemeente, 23% doet dit nooit.

Op de kaart zie je de gemiddelde PM2.s-concentraties van fijn stof per laar. Het wordt uitgedrukt in

microgram per kubieke meter (ng/m3). De Europese jaargrenswaarde bedraagt 25 Hg/m3. De

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft een lagere advieswaarde van 10 ng/m3. De kaart is
gebaseerd op interpellatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende

regio's.
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Slechts 70% van de inwoners is tevreden over de huisvuilvoorzieninsen In de

gemeente, ten opzichte van 83% in het Vlaams gewest. Tot 31% van de inwoners

geeft aan af en toe of vaak last te hebben van zwerfvuil ofsluikstorten.
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