
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 
 

Inhoud 

Een schets van Wortegem-Petegem ............................................................................................................................ 4 

Welzijn & Gezondheid ...................................................................................................................................................... 14 

Data-analyse ................................................................................................................................................................... 14 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................. 21 

Vragenlijsten .................................................................................................................................................................. 23 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 26 

Uitdagingen .................................................................................................................................................................... 27 

Wonen ...................................................................................................................................................................................28 

Data-analyse ...................................................................................................................................................................28 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 30 

Vragenlijsten .................................................................................................................................................................. 31 

Focusgesprekken .......................................................................................................................................................... 32 

Uitdagingen .................................................................................................................................................................... 33 

Veiligheid ............................................................................................................................................................................ 34 

Data-analyse .................................................................................................................................................................. 34 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 35 

Vragenlijsten ................................................................................................................................................................. 36 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 39 

Uitdagingen ................................................................................................................................................................... 40 

Onderwijs en scholen ...................................................................................................................................................... 41 

Data-analyse ................................................................................................................................................................... 41 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 47 

Vragenlijsten ................................................................................................................................................................. 49 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 52 

Uitdagingen ................................................................................................................................................................... 53 

Vrije tijd ............................................................................................................................................................................... 54 

Data-analyse .................................................................................................................................................................. 54 



3 
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 56 

Vragenlijsten ................................................................................................................................................................. 57 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 60 

Uitdagingen ................................................................................................................................................................... 62 

Mobiliteit en verkeer ...................................................................................................................................................... 63 

Data-analyse .................................................................................................................................................................. 63 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 64 

Vragenlijsten ................................................................................................................................................................. 66 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 68 

Uitdagingen ................................................................................................................................................................... 68 

Milieu .................................................................................................................................................................................... 69 

Data-analyse .................................................................................................................................................................. 69 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 70 

Vragenlijsten ................................................................................................................................................................. 70 

Focusgesprekken .......................................................................................................................................................... 72 

Uitdagingen .................................................................................................................................................................... 72 

Publieke ruimte.................................................................................................................................................................. 73 

Data-analyse ................................................................................................................................................................... 73 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 74 

Vragenlijsten ................................................................................................................................................................. 75 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 76 

Uitdagingen ....................................................................................................................................................................77 

Participatie en actorschap ............................................................................................................................................ 78 

Data-analyse .................................................................................................................................................................. 78 

Kwalitatieve beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 79 

Vragenlijsten ..................................................................................................................................................................82 

Focusgesprekken ......................................................................................................................................................... 84 

Uitdagingen ................................................................................................................................................................... 85 



4 
 

 

Een schets van Wortegem-Petegem 

 
Situering 

Wortegem-Petegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en behoort tot het 
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Wortegem-Petegem behoort tot de politiezone 
Vlaamse Ardennen en de brandweerzone Vlaamse Ardennen. 

Wortegem-Petegem heeft een oppervlakte van 41,96 km² en op 1 januari 2020 telde de gemeente 
6394 inwoners. 

In de belfiuscluster wordt Wortegem-Petegem ingedeeld in cluster V6: Landelijke woongemeenten 
met hogere inkomens. Andere gemeenten binnen deze clusters zijn onder andere Oosterzele, 
Horebeke, Maarkedal en Zwalm.  

Aantal inwoners op 1 januari 2020. 

• Elsegem: 1165 inwoners 
• Moregem: 504 inwoners 
• Ooike: 700 inwoners 
• Petegem-aan-de-Schelde: 1949 inwoners 
• Wortegem: 2004 inwoners 
• Onbekend deelgebied: 71 

 
1 Bron: Dienst burgerzaken – opgevraagd op 31/03/2020 

http://www.pz-vlaamseardennen.be/
http://www.pz-vlaamseardennen.be/
http://www.bvlar.be/
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Anzegem, Avelgem, Kluisbergen, Oudenaarde, Kruisem en Waregem. 

 

Wie woont er in onze gemeente?2 

 

 

1 januari 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal 
inwoners 

6264 6273 6275 6310 6323 6332 6326 6399 6435 6396 6394 

 

 

Bevolkingspyramide 
 

 

 

 

 

 

 

Aantal inwoners per leeftijdscategorie op 1 januari 20203: 

- 0 – 17 jaar:  1237  19,35 % 
- 18 – 29 jaar:  822  12,85 % 
- 30 – 64 jaar:  3044  47,61 % 
- 65+ jaar:  1291  20,19 % 

 
2 Bron: Statistiek Vlaanderen 
3 Bron: Dienst burgerzaken – opgevraagd op 11/02/2020. 
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Aantal kinderen naar leeftijdsgroep4 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAAL 1 332 1 277 1 280 1 283 1 268 1 254 1 260 1 253 1 275 1 282 1 262 1 237 

0-2,5 jaar 174 156 153 176 174 168 166 151 153 162 169 141 

2,5-5 jaar 234 225 232 245 254 244 265 261 280 249 243 241 

6-11 jaar 454 445 428 412 402 416 404 404 423 456 446 441 

12-17 jaar 470 451 467 450 438 426 425 437 419 415 404 414 

 

 

Wortegem-Petegem         Vlaams Gewest    Vlaams Gewest 

 

In vergelijking met het Vlaams Gewest zien we dat Wortegem-Petegem de laatste tien jaar een 
sterke groei van de groep ouderen heeft gekend en een vermindering van het aantal kinderen 
tussen 0 en 17 jaar. 

 

 

 
4 Bron: Statistiek Vlaanderen m.u.v. 2020: Dienst Burgerzaken – opgevraagd op 11/02/2020 
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Bevolkingsindicatoren op 1 januari 20205: 

- Ontgroening (% inwoners < 20 jaar):   21,72 % 
- Vergrijzing (% inwoners >= 65 jaar):   20,19 % 
- Verzilvering (% inwoners >= 80 jaar):   5,54 % 

Vergelijking met voorbije tien jaar6: 

Wortegem-Petegem 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ontgroening 22,86 22,89 22,92 22,68 22,32 22,24 21,93 22,22 22,33 21,90 

Vergrijzing 16,51 16,80 17,32 17,51 18,12 18,59 18,94 18,96 19,16 19,73 

Verzilvering 4,96 5,04 5,27 5,44 5,46 5,53 5,56 5,45 5,30 5,46 

 
Vlaams Gewest 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ontgroening 22,02 21,95 21,85 21,75 21,68 21,64 21,61 21,59 21,55 21,53 

Vergrijzing 18,15 18,29 18,58 18,82 19,07 19,33 19,54 19,75 19,99 20,22 

Verzilvering 4,98 5,16 5,35 5,50 5,63 5,78 5,87 5,97 6,07 6,18 

 

Alhoewel de vergrijzing in Wortegem-Petegem de laatste tien jaar sterk gestegen is, liggen de 
percentages momenteel in dezelfde lijn als het Vlaams Gewest. 

 

 
5 Bron: Dienst burgerzaken – opgevraagd op 11/02/2020. 
6 Bron: Statistiek Vlaanderen 
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Het aantal huishoudens in Wortegem-Petegem is tussen 2009 en 2019 gestegen met 5 %. Dit is zeer 
vergelijkbaar met andere gemeenten in dezelfde Belfiuscluster. 

• Oosterzele: 7 % 
• Horebeke: 4 % 

• Maarkedal: 4 % 
• Zwalm: 6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Bron: Statistiek Vlaanderen 



   
 

   
 

Positie in het huishouden (in percentages) 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal inwoners 
6 
300 

6 264 6 273 6 275 6 310 6 323 6 332 6 326 6 399 
6 
440 

6 397 

Thuiswonend kind bij gehuwd paar 24,5 24,1 23,6 23,1 22,8 22,6 22,3 21,5 21,3 20,9 20,7 

Thuiswonend kind bij ongehuwd 
paar 

3,2 3,2 3,3 3,7 3,7 3,9 3,9 4,1 4,6 5,0 5,2 

Thuiswonend kind bij alleenstaande 
ouder 

3,6 3,6 3,9 4,1 4,0 4,1 3,9 4,3 4,5 4,4 4,2 

Alleenwonende 8,2 8,4 8,8 9,0 8,8 8,7 8,9 9,1 9,4 9,4 9,4 

Gehuwd samenwonend met partner 
zonder kind 

19,6 19,9 19,8 19,4 19,8 19,6 20,2 20,7 19,9 20,2 20,2 

Gehuwd samenwonend met partner 
en kind 

27,3 26,8 26,2 25,6 25,4 25,4 24,8 23,9 23,9 23,4 22,9 

Ongehuwd samenwonend met 
partner zonder kind 

4,0 4,1 4,0 4,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,6 4,8 

Ongehuwd samenwonend met 
partner en kind 

3,6 3,8 4,0 4,4 4,5 4,5 4,6 4,9 5,4 5,8 6,2 

Alleenstaande ouder 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,6 2,9 3,0 3,0 3,0 

Anders (wonend in privaat 
huishouden) 

2,8 2,7 3,1 3,0 3,0 2,8 2,9 2,8 2,7 2,5 2,6 

Collectief wonend 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Onbekende huishoudpositie 0,0 0,0 - 0,0 - - - - - 0,0 - 



   
 

   
 

 
Het percentage kinderen bij alleenstaande ouders is licht verhoogd in de laatste tien jaar en het 
aantal huwelijken is gedaald.  

 

 

 

 
8 Bron: Statistiek Vlaanderen 



   
 

   
 

 
Enkele opvallende tendensen 
 

De groep 10 tot 19-jarigen kende een grote daling de 
laatste jaren maar er wordt voorspeld dat dit het 
volgende decennium opnieuw zal stijgen.  

Ook de vergrijzing en verzilvering zal significant 
blijven stijgen. 

 

 



   
 

   
 

 

We vroegen in de vragenlijsten voor volwassenen vanaf 16 jaar wat voor hen kindvriendelijkheid 
betekent. De antwoorden zijn samengevat in onderstaande word cloud. De thema’s ‘activiteiten’, 
‘veiligheid’ en ‘speeltuintjes’ werden het meeste vermeld.  

 

 
 

 



   
 

   
 

Gemeentediensten 

 

 

 

 

 

Jeugdraad 

 
Animatoren speelpleinwerking 

 
Ouders 

  



   
 

   
 

Welzijn & Gezondheid 

Data-analyse 

In de data-analyse onderzoeken we de cijfers in onze gemeente rond de arbeidsmarkt, armoede en 
kinderopvang.  

2,9 % van de inwoners is in maart 2020 werkzoekende, dit is een lager percentage dan het aantal 
werkzoekenden in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (5,2 %) en Oost-Vlaanderen (5,7 %).  

Niet-werkende Werkzoekenden 
Maart 2020      2011 - 2020 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerkloosheid 
7 % van de inwoners onder de 25 jaar is werkzoekende, dit is een lager percentage dan het aantal 
werkzoekenden in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (13,6 %) en Oost-Vlaanderen (13,2 %). 

 Maart 2020      2011 - 2020  

 

 
9 Bron: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html 

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html


   
 

   
 

Kind en gezin definieert kansarmoede als “een toestand waarbij mensen beknot worden in hun 
kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals 
onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame 
toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële” (Kind en 
Gezin). 

Kansarmoede-index in Wortegem-Petegem11 
De kansarmoede-index wordt als volgt berekend: 

Het aantal kinderen geboren in jaar X, X-1 en X-2 in een gezin dat leeft in kansarmoede en dat woont 
in het gebied op 31 december van het jaar X, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 
3 jaar en dat woont in het gebied op 31 december van het jaar X (in percentage) 

In vergelijking met Oost-Vlaanderen: 

 

 

 

  

 
10 Bron: https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/ 
11 Bron: https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/  

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/


   
 

   
 

Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI)12 
Er worden vier risicofactoren voor kansarmoede onderscheiden waarvoor de scholen extra 
werkingsmiddelen kunnen krijgen om de kinderen in hun school gelijke kansen aan te bieden: 

- Laagopgeleide moeder 
- Schooltoelage 
- Andere thuistaal 
- Wonend in een buurt met veel schoolse vertraging 

De OKI is de optelsom van de vier risicofactoren gedeeld door het aantal leerlingen en ligt dus 
tussen 0 en 4.  

De OKI van de inwoners van Wortegem-Petegem die gewoon basisonderwijs volgen was in 
2019 0,15. 

De OKI van de inwoners van Wortegem-Petegem die gewoon voltijds secundair onderwijs volgen 
was in 2019 0,28. 

 

  

 
12 Bron: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002


   
 

   
 

Inwoners met betalingsmoeilijkheden13 
Het aantal inwoners dat behoort tot een huishouden dat in 2017 problemen heeft gehad om één of 
meerdere rekeningen te betalen.  

 
Inwoners met een leefloon14 
Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke 
Integratie of Maatschappelijke Hulp.  

 
Partners 
Huis van het kind 

Het gemeentebestuur werkt inzake opvoedingsondersteuning samen met het Huis van het Kind 
regio Oudenaarde. Zo kunnen de ouders van Wortegem-Petegem meegenieten van heel wat 
aanbod in de regio. Ook in Wortegem-Petegem zelf worden er regelmatig infoavonden of 
workshops georganiseerd rond opvoeding van kinderen en jongeren 

Lokaal drugoverleg (CGG Zuid-Oost-Vlaanderen) 

Onder leiding van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen komen we 
ongeveer drie keer per jaar samen voor het lokaal drugoverleg: een platform om alle diensten die 
direct of indirect werkzaam zijn op het gebied van drugproblematiek te verenigen, samenwerking 
te optimaliseren, het aanbod af te stemmen en kennis te delen. 

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede Wortegem-Petegem 

Het lokaal netwerk ziet vrijetijdsparticipatie als een basisbehoefte voor alle inwoners. We vinden 
het dan ook belangrijk dat personen in armoede actief kunnen deelnemen aan de 
vrijetijdsactiviteiten binnen en buiten de gemeente. We geloven in bruggenbouwers, tussen de 
aanbieders van activiteiten en de doelgroep, die verschillende participatiedrempels voor personen 

 
13 Bron: Statistiek Vlaanderen 
14 Bron: POD Maatschappelijke integratie 



   
 

   
 

in armoede (financieel, psychologisch,...) kunnen verlagen. We hebben ook aandacht voor verdoken 
armoede waar vrijetijdsactiviteiten niet altijd evident zijn. Enerzijds willen we de doelgroep 
informeren over hun rechten en het aanbod van vrijetijdsactiviteiten waar ze aan kunnen 
deelnemen, anderzijds willen we ook onderzoeken wat de noden en behoeften van de doelgroep 
zijn en hoe we hierop kunnen inspelen. 

Baby’s en peuters15 
Er zijn negen formele opvanginitiatieven voor 
kinderen tussen 0 en 3 jaar in Wortegem-Petegem. 
In 2019 waren er in totaal 93 plaatsen voor 184 
kinderen, dus 50,4 plaatsen per 100 kinderen van 
0-3 jaar. Dit is een sterke score in vergelijking met 
andere gemeenten binnen onze Belfiuscluster: 

- Oosterzele: 37,57 plaatsen per 100 kinderen 
- Horebeke: 31,48 plaatsen per 100 kinderen 
- Maarkedal: 26,44 plaatsen per 100 kinderen 
- Zwalm: 55,07 plaatsen per 100 kinderen 

Het aantal opvangplaatsen is gestegen de laatste 
jaren, zo waren er in 2014 nog 41,1 plaatsen per 100 
kinderen. 

Alle opvanginitiatieven werken 
met inkomenstarief.  

 

 

 

 

 

 

 
15 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/ 

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/


   
 

   
 

Wie zit waar in de opvang?16 

Uit welke gemeente komen de kinderen in onze opvanginitiatieven (2018)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke gemeente gaan de kinderen uit Wortegem-Petegem naar de opvang (2018)?  

 

 

  

 
16 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/cijfers-op-maat/ 



   
 

   
 

Inkomenstarief17 

Gemiddeld inkomenstarief voor een volledige opvangdag (2018): 

 

 

 

 

 

 

 

Lagere schoolkinderen18 
Er zijn 90 opvangplaatsen voor lagere schoolkinderen in de gemeente, verspreid over drie locaties. 
De cijfers hebben enkel betrekking op de kinderopvanglocaties die een attest van toezicht, een 
erkenning of een vergunning hebben van Kind en Gezin. 

  

 
17 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/cijfers-op-maat/ 
18 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-schoolkinderen/cijfers-op-maat/ 



   
 

   
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Stefanie Dhaenens (dienst welzijn) & Lisa Van D’huynslager (OCMW) 

1. Het brede publiek kan een overzicht krijgen van de sociale diensten die er zijn en welke hulp 
ze aanbieden. 

Min of meer 

Er staat heel wat informatie op de website maar dit staat per dienst waardoor de informatie zeer 
verspreid staat. In 2017 werd een mapje ontwikkeld door het 'Huis van het Kind' met een overzicht 
van alle sociale diensten voor ouders. Dit mapje werd in 2020 herwerkt en herdrukt. Er moet echter 
nagedacht worden over op welke manier dit mapje tot bij alle ouders geraakt.  

2. Er is een strategie om families financiële hulp te bieden of hulp voor andere belangrijke 
behoeftes zoals voeding. 

Ja 

Binnen het OCMW zijn reglementen opgemaakt rond financiële steun en steunverlening in natura.  

3. Er zijn programma's om -18-jarigen aan werk te helpen (bv. Deeltijds onderwijs, 
vakantiewerk). 

Neen 

De gemeente ondersteunt het leerpunt, centrum voor basiseducatie, maar dit richt zich tot 
volwassenen. 

4. Er zijn vertrouwenspersonen of -diensten die kinderen en jongeren beschermen tegen 
misbruik, geweld en verwaarlozing. 

Min of meer 

Er zijn verschillende diensten (welzijn, ocmw, jeugd, scholen) die hun voelsprieten uitsteken en de 
rol van  vertrouwenspersoon opnemen. Dit is echter vooral indien er iets opgemerkt wordt. Indien 
er doorverwezen moet worden zal dit vaak naar een omliggende stad zijn (Waregem of 
Oudenaarde).  

5. Er is een strategie om kinderen en jongeren te helpen die uitgesloten, gediscrimineerd of 
gepest worden. 

Neen 

Er gebeuren acties tegen pesten op school en op de speelpleinwerking maar een strategie is er niet. 



   
 

   
 

6. Er is een strategie om kinderen en jongeren met individuele (psychologische) problemen en 
vragen op te vangen. 

Min of meer 

Er zijn folders beschikbaar en er wordt informatie verspreid via digitale kanalen maar bij vragen 
zullen ze voornamelijk doorverwezen worden, bijvoorbeeld naar het huis van het kind. 

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

Min of meer 

Op het LOK wordt er bevraagd of er plaatsen te kort zijn. Het OCMW houdt bij hoeveel aanvragen 
voor OCMW-tarief er binnenkomen.  

8. Er wordt bijgehouden hoeveel beschikbare plaatsen er zijn in de kinderopvang. 

Ja 

Dit wordt bevraagd op het lokaal overleg kinderopvang. We starten binnenkort ook met een lokaal 
loket kinderopvang.  

9. Er zijn initiatieven om de kennis te verbeteren over gezonde voeding voor kinderen, 
jongeren en hun families. 

Ja 

Vanuit de gemeente doen we verschillende activiteiten en workshops rond gezonde voeding, 
gericht op verschillende doelgroepen: het tutti frutti fruitproject op school, workshops rond 
gezonde babyvoeding, kookworkshops voor gezinnen die ondersteund worden door het OCMW,… 
we werken hiervoor samen met logo gezond en huis van het kind. 

10. De gemeente zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met een beperking de 
juiste/aangepaste zorg krijgen. 

Min of meer 

Als er vragen komen geven we informatie en helpen we eventueel met aanvragen in te dienen. We 
geven een toelage aan instellingen die zorgen voor een inwoner van de gemeente en er is een 
mantelzorgpremie. De speelpleinwerking heeft een inclusieve werking zodat ook kinderen met een 
beperking kunnen genieten van een zomer vol speelplezier. De animatoren krijgen hiervoor een 
korte opleiding. 



   
 

   
 

11. In de gemeente worden mensen bewust gemaakt van de gevaren van alcohol en andere 
drugs. 

Min of meer 

Als gemeente zijn we lid van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. Samen met hen zorgen we voor 
lespakketten voor het vijfde en zesde leerjaar rond alcohol, roken en gaming. Samen met 
omliggende gemeenten en steden denken we na over problematieken zoals predrinken en hoe we 
jongeren hierover kunnen sensibiliseren.  

12. Er is een plaats waar ouders advies kunnen krijgen over de gezondheid en de ontwikkeling 
van hun kind. 

Ja 

Wortegem-Petegem is deel van het Huis van het Kind - Regio Oudenaarde waar inwoners terecht 
kunnen voor advies. 

13. Er is in de gemeente een plaats waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen voor 
een preventieve controle en wanneer ze ziek zijn. 

Min of meer 

De inwoners kunnen terecht bij de huisartsen in de gemeente maar moeten voor verschillende 
zaken doorverwezen worden naar omliggende steden.  

 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Hoe ervaar jij welzijn en gezondheid in de gemeente? - - - + + + Totaal 
Er is kwalitatieve gezondheidszorg in de gemeente. 0 4 36 11 51 
Er is voldoende opvang voor kinderen in de 
gemeente. 0 8 30 21 59 

Er is betaalbare opvang voor kinderen in de 
gemeente. 0 3 31 19 53 

Er is betaalbare opvang voor zieke kinderen in de 
gemeente. 2 20 12 6 40 



   
 

   
 

Kinderen en jongeren met speciale behoeften (bv. 
kinderen met een leerachterstand, met een handicap, 
anderstalige kinderen en jongeren…) kunnen terecht 
in sociale voorzieningen. 

2 17 15 4 38 

Alle diensten die werken aan het welzijn van kinderen 
en jongeren, zijn afgestemd op elkaar. 1 9 31 4 45 

Kinderen en jongeren worden gerespecteerd in hun 
eigenheid en specifieke kenmerken van hun 
leefwereld. 

1 3 33 12 49 

Kinderen en jongeren worden in het lokale 
samenleven gerespecteerd ongeacht hun kleur, 
religie, nationaliteit, cultuur of beperking. 

0 5 26 16 47 

Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het 
aanbod geestelijke gezondheidszorg voor kinderen 
en jongeren. 

7 22 11 4 44 

Families vinden financiële hulp of hulp voor andere 
belangrijke behoeftes zoals voeding. 1 13 24 6 44 

 

Opmerkingen: 

• De speelpleinwerking mag langer duren, niet iedereen heeft herexamens, laat ouderen die 
bijvoorbeeld niet werken meehelpen hierin, genoeg werklozen. Knipoog is te lang gesloten, 
voor sommige ouders kan dit een probleem zijn in de zomervakantie. 

• We hebben heel slechte infrastructuur in Wortegem... te klein.. heel erg verouderd.. de 
school heeft weinig (speel)plaats en weinig groen...jammer in een nochtans landelijke 
gemeente... de jeugdbeweging KLJ heeft weinig plaats ruimte uitstraling EN langs een 
drukke baan. 

• Mijn kinderen zijn al 18+, wij zijn als gezin pas 6 jaar in Wortegem-Petegem en hebben dus 
weinig notie van wat er gedaan wordt, mogelijk is voor de kinderen in de gemeente. 

• Het is heel moeilijk in te schatten hoe goed de gezinnen op de hoogte zijn van allerlei 
mogelijkheden.  Niettegenstaande er heel wat mediakanalen zijn, weet men niet altijd zo 
goed wat kan.  Maar wie het echt wil weten, komt zeker aan bod. 

• Misschien een plek waar tieners kunnen komen of een skatepark  

 



   
 

   
 

 

Zijn er volwassenen buiten je familie waarmee 
je over alles kan praten? 

Leer je op school over gezondheid? 

 

 

Ik weet… (meerdere antwoorden mogelijk) 

wat er in de gemeente allemaal is om te zorgen dat kinderen en jongeren het goed 
hebben. 

41 

waar mensen die het moeilijk hebben (bvb. mensen in armoede, mensen op de vlucht) 
geholpen en opgevangen worden in de gemeente. 

30 

waar ik naartoe kan in de gemeente als ik ziek ben. 43 

waar ik naartoe moet als ik me niet zo goed in m’n vel voel en hulp zoek. 36 

waar ik in de gemeente terecht kan met vragen. 26 

niet waar ik voor bovenstaande zaken terecht kan 17 

Totaal aantal deelnemers 90 

Er is genoeg hulp voor… (meerdere antwoorden mogelijk) 

Kinderen en jongeren met een beperking 47 

Kinderen en jongeren met een leerstoornis 40 

Kinderen en jongeren die niet goed Nederlands spreken 56 

Kinderen en jongeren die niet aanwezig kunnen zijn op school door bijvoorbeeld ziekte 43 

Totaal aantal deelnemers 90 

  

Meerdere mensen 1 iemand Niemand Ja Neen



   
 

   
 

  
Kwam je al in contact met sigaretten, alcohol 

en andere drugs? 
Ken je de gevaren van sigaretten, alcohol en 

andere drugs? 

  
 

“Ik weet zelf niet zo goed wat ik moet doen als ik me slecht voel.” 
Meisje – 11 jaar 

 

Focusgesprekken 

 

Gemeentediensten 

- Het aanbod voor opvang van zieke kinderen bij mutualiteiten is niet goed gekend. We weten 
niet hoeveel vraag er is in de gemeente en of het betaalbaar is voor alle inwoners. 

- Is de gemeente het beste kanaal om kinderen, jongeren en hun ouders te informeren over 
het aanbod geestelijke gezondheidszorg? Kunnen scholen daar geen grotere rol in spelen? 

De helft van de volwassenen vindt dat er geen betaalbare opvang voor zieke kinderen is in de 
gemeente. 
Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor kinderen 
en jongeren niet goed. 
Er is geen programma om -18-jarigen aan werk te helpen. 
Er is geen strategie om kinderen en jongeren te helpen die uitgesloten, gediscrimineerd of gepest 
worden. 
38 % van de kinderen kent de gevaren van sigaretten, alcohol en andere drugs niet voldoende. 

67

28

10

Ja Een beetje Neen

5,71

33,33

60,95

Vaak Af en toe Nooit



   
 

   
 

- De communicatie rond geestelijke gezondheidszorg komt niet rechtstreeks tot bij de 
kinderen en jongeren zelf. 

- Het pesten op de speelplaats eindigt niet meer aan de schoolpoort, cyberpesten komt meer 
en meer voor. Kinderen zijn het laatste jaar op het internet gegooid wegens corona, maar 
waren zij hier voldoende op voorbereid? Kunnen we een informerende rol opnemen om 
ouders bewust te maken van de digitale sneltrein? 

- Cannabis en lachgas worden niet als gevaarlijk beschouwd bij jongeren. 

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat ouders de weg vinden naar de verschillende 
kinderopvanginitiatieven in de gemeente, ook voor zieke kinderen? 

- Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat ouders, kinderen en jongeren de weg vinden naar 
geestelijke gezondheidszorg?  

- Hoe kan de gemeente kinderen, jongeren en gezinnen versterken in het veilig omgaan met 
sociale media en het gebruik van het internet? 

- Hoe kan de gemeente kinderen en jongeren sensibiliseren over roken, alcohol, gamen en 
drugs? 

- Hoe kan de gemeente zicht krijgen op de noden en behoeften van jongeren die op zoek zijn 
naar een job?  

  



   
 

   
 

Wonen 

Data-analyse19 

 
Met een bevolkingsdichtheid van 153 inwoners per km² (2017) scoort Wortegem-Petegem zeer laag, 
ook tegenover de belfiuscluster. 

83,45 % van de woningen wordt bewoond door de eigenaars van de woning. 20 

 

 
19 Bron: https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-
stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport_wortegem_petegem.pdf 
20 Bron: https://www.census2011.be/data/fresult/buildingsownerliving_nl.html 

https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport_wortegem_petegem.pdf
https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport_wortegem_petegem.pdf
https://www.census2011.be/data/fresult/buildingsownerliving_nl.html


   
 

   
 

 

De mediaanprijs de laatste tien jaar: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 
Gesloten & 
halfopen 
bebouwing 

169.000 169.500 200.000 192.500 230.000 237.500 270.000 240.000 225.000 

Open 
bebouwing 

246.500 279.000 285.000 275.000 259.500 300.000 312.500 322.500 345.000 

Appartement - - - - - - - - - 

 

In vergelijking met gelijkaardige gemeenten in dezelfde Belfiuscluster in 2019: 

Oosterzele  
Gesloten & halfopen bebouwing 243.000 
Open bebouwing 350.000 
Appartementen - 

 

Maarkedal  
Gesloten & halfopen bebouwing 252.250 
Open bebouwing 280.000 
Appartementen - 

 

Zwalm  
Gesloten & halfopen bebouwing 252.500 
Open bebouwing 357.432 
Appartementen - 

 
21 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen#figures 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen#figures


   
 

   
 

In vergelijking met Oost-Vlaanderen in 2019: 

Gesloten & halfopen bebouwing 240.000 
Open bebouwing 350.000 
Appartementen 210.000 

 

In vergelijking met Vlaanderen in 2019: 

Gesloten & halfopen bebouwing 233.000 
Open bebouwing 330.000 
Appartementen 195.000 

 

 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partner: Isabelle Vander Linden (Dienst Stedenbouw) 

1. Er zijn acties om betaalbaar, geschikt en kindgericht wonen mogelijk te maken voor 
iedereen. 

Neen 

Er zijn acties om betaalbaar en geschikt te wonen maar kindgerichtheid is geen prioriteit waardoor 
de kostprijs altijd de bovenhand krijgt. De bouw van de nieuwe kinderopvang in het midden van een 
woonwijk past al meer binnen dit idee.  

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

Neen 

Er wordt enkel een kwaliteitsonderzoek gedaan op vraag van huurders die een probleem willen 
aankaarten. Er hoeven geen conformiteitsattesten afgeleverd te worden. 

 

 

  

  



   
 

   
 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Hoe is het om te wonen in Wortegem-Petegem? - - - + + + Totaal 
Families hebben een woning die ze kunnen betalen 
en die hen niet meteen kan afgenomen worden. 1 4 39 8 52 

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

0 0 33 22 52 

Woningen hebben voldoende ruimte voor kinderen 
en jongeren. 0 3 36 13 52 

Er is veilig bereikbare buitenruimte voor spel en 
ontmoeting in de buurt van de woning. 5 15 20 15 55 

 

Opmerkingen: 

•  Veilig bereikbare buitenruimte voor kinderen in de Langestraat (in Elsegem) is er niet 
dichtbij. Er zijn veel gezinnen in de straat en een speelpleintje zou zeker welkom zijn als 
speelruimte voor de kinderen, maar zeker ook als ontmoetingsplaats. Als je nu naar een 
speelplein wil gaan moet je al even rijden met de fiets of auto. 

• Als er een ruimte is moet er vaak een gevaarlijke weg overgestoken worden, op fietspaden 
gereden worden die niet veilig zijn of slecht aangelegd zijn of helemaal geen. 

• Er zijn niet overal speelpleinen, parken,.. in de buurt. 
• Wortegem-Petegem is te duur om te wonen voor 'gewone' mensen. Wij overwegen om te 

verhuizen. Veel te duur! 
• Wortegem ervaar ik eerder als saai... 
• Meer parken speeltuinen!!!! In de plaats van verkaveling van durabrik in het kastanjeplein 

kon er een speelplein gemaakt worden met veel groen 
• Bij ons is er nog echt een dorp. Wij mogen dus niet klagen. Onze situatie is niet te vergelijken 

met grote steden. 
• Meer speeltuinen in de gemeente.  



   
 

   
 

 

Hoe is het om te wonen in Wortegem-
Petegem? 

Nooit Zelden Meestal Altijd Totaal 

We kunnen onze woning verwarmen in 
de winter 1 3 5 105 114 

Ik heb thuis een proper toilet 1 1 6 106 114 
Er is water thuis om ons te wassen 0 2 8 104 114 
Ik heb gewassen kleren om aan te doen 1 1 7 105 114 

 

 Ja Neen Totaal 
Er zijn vuile of natte plekken op muur en plafond 2 110 112 
Ik heb een eigen kamer 104 9 113 
Ik heb thuis voldoende plaats om mijn schooltaken te maken 
en mijn eigen ding te doen 108 5 113 

 

Focusgesprekken 

 

35 % van de volwassenen vindt dat er te weinig veilig bereikbare buitenruimte is voor spel en 
ontmoeting in de buurt van de woning. 
Er zijn geen acties om betaalbaar, geschikt en kindgericht wonen mogelijk te maken voor 
iedereen. 
De kwaliteit van woningen waarin kinderen en jongeren leven wordt niet regelmatig opgevolgd 
en beoordeeld.  

 

Jeugdraad 

- Wat voor ruimte hebben jongeren nodig om spontaan te kunnen afspreken?  
- In Oudenaarde is er vaak ook meer volk waardoor jongeren vlugger daar afspreken. 

Animatoren Speelkriebels 

- We missen rustige plaatsen met een bankje, waar er kan gezeten worden en eventueel 
overdekte plaats met verwarming. 

- We weten niet goed of een jeugdhuis zou werken in onze gemeente, aangezien jongeren 
vlugger naar de steden gaan in de buurt. 



   
 

   
 

Ouders 

- Kinderen hebben letterlijk een ander perspectief in het verkeer door hun grootte, de 
knelpunten kunnen verder onderzocht worden door de ogen van kinderen. 

- Een fietsstraat zorgt ervoor dat de fietsers een prominentere plaats in het verkeer mogen 
innemen, auto’s mogen hen niet voorbijsteken. Er kan ook een deel van een straat ingericht 
worden als fietsstraat. 

- Niet alle wijken zullen slecht scoren op vlak van veilig bereikbare buitenruimte.  
- Wat is een leuke, maar ook veilig, plaats voor een kind of jongere om spontaan af te spreken?  
- Weten de kinderen en jongeren waar er plaatsen in de gemeente zijn waar ze kunnen 

afspreken?  

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente zorgen voor meer veilig bereikbare buitenruimte, waar kinderen en 
jongeren spontaan kunnen afspreken?  

- Hoe kan de gemeente de kwaliteit van woningen opvolgen en beoordelen?   



   
 

   
 

Veiligheid 

 

Data-analyse 

Totaal aantal misdrijven in Wortegem-Petegem tussen 2007 en 201722: 

 
We zien een gelijkaardige daling van misdrijven als in Vlaanderen. Door de kleine gemeente zijn er 
vlug pieken in de grafiek als er meer misdrijven in één jaar voorvallen. 

De criminaliteitsgraad is laag in Wortegem-Petegem in vergelijking met de buurgemeenten: 

- Wortegem-Petegem: 11,7 per 1000 inwoners. 
- Kruishoutem: 18 
- Oudenaarde: 35,1 
- Anzegem: 17,2 
- Waregem: 28 
- Kluisbergen: 20,5 
- Avelgem: 24,5 

In vergelijking met gelijkaardige gemeenten in dezelfde belfiuscluster: 

- Oosterzele: 21,4 
- Horebeke: 5,4 
- Maarkedal: 10,9 
- Zwalm: 11,6  

 
22 Bron: Statistiek Vlaanderen 



   
 

   
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Ward Devos (Noodplanningsambtenaar), Bart De Keyser (Technische dienst), Hans 
Verhofstadt (Technische dienst), Frederic Martin (Technische dienst), Tom Gevaert (politie).  

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

Min of meer 

Er is geen algemeen veiligheidsbeleid uitgeschreven (wel vanuit de politie), er wordt dus 
voornamelijk ad hoc gewerkt. Bij elke beslissing rond veiligheid wordt er wel rekening gehouden 
met iedere inwoner, dus ook met kinderen en jongeren.  

2. Er is een beleid rond minderjarigen en gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes). 

Ja 

Er zijn een aantal bijzondere bepalingen voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zo wordt de beslissing 
inzake het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een 
bemiddelingsaanbod en indien er toch wordt overgegaan op een geldboete is het maximum voor 
hen de helft van die voor meerderjarigen (€ 175 ipv € 350).  

Binnen het reglement wordt bepaald dat het geluid van spelende kinderen niet (en nooit) als 
hinderlijk wordt beschouwd.  

3. Er is een persoon/dienst van de politiezone die verantwoordelijk is voor kinderen en 
jongeren (bv. Een jeugdsectie, jeugdafdeling of jeugdbrigade). 

Neen 

Er is geen afzonderlijke dienst bij de politiezone die verantwoordelijk is voor kinderen en jongeren 
maar er bestaat wel een jongeren-pv. Jongeren kunnen dankzij dat pv uitgenodigd worden voor een 
groepsles waardoor ze een geldboete kunnen vermijden. Daarnaast kunnen ook kinderen en 
jongeren terecht bij de dienst maatschappelijke politiezorg.  

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

Ja 

Bij de rampenoefeningen worden telkens kinderen betrokken zodat zowel de kinderen als de 
begeleiders kennismaken met de procedure. Op de scholen worden er interne noodplannen 
opgemaakt die regelmatig geoefend worden. In elke combi zijn er knuffels aanwezig om kinderen 
te troosten indien nodig.  



   
 

   
 

5. Er zijn initiatieven om kinderen, jongeren en hun families bekend te maken met plaatsen 
waar ze de nodige hulp of informatie kunnen vinden in noodsituaties.  

Min of meer 

Op de scholen worden in het vijfde en het zesde leerjaar lespakketten gegeven rond gaming, roken 
en alcohol, ontworpen door CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. Bij deze lessen komt er ook aan bod waar 
leerlingen terecht kunnen in verschillende situaties. Er wordt ook geoefend wie ze moeten 
contacteren bij noodsituaties (bijvoorbeeld 112 en wat je bij zo'n telefoontje moet vermelden).  

 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Hoe ervaar jij de veiligheid in  
Wortegem-Petegem? 

- - - + + + Totaal 

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

2 12 28 9 51 

Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen 
pesten. 

1 16 22 5 44 

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

3 8 20 7 38 

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

3 8 21 6 38 

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. 

1 10 19 7 37 

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

2 18 18 4 42 

Ordehandhavers (politie) vertrekken vanuit de 
leefwereld van kinderen en jongeren. 3 12 19 4 38 



   
 

   
 

Opmerkingen: 

• Op 1 september 2020 was er bijvoorbeeld geen politie aan het zebrapad in Wortegem. Wat 
niet kan. Die inktvissen gaan de veiligheid niet oplossen! Hoe kan een jongere in godsnaam 
deze gegevens terugvinden als ten eerste de website gebruiksonvriendelijk is? 

• Een heel groot gebrek aan fietspaden! 
• Niettegenstaande deze onderwerpen zeker op school aan bod komen, denk ik dat kinderen 

onvoldoende beseffen wat de gevaren van internet, alcohol en dergelijke zijn.. 
• Ik weet niet goed hoe de gemeente hierop inzet.  
• Wat mij wat veiligheid betreft enorm stoort is dat er non-stop zwaar verkeer door de 

dorpskern rijdt. Kan er een verbod komen op het rijden van vrachtwagens door de 
Lindestraat op bepaalde tijdstippen waarop beide scholen veel activiteit hebben? Bv. 's 
ochtends tussen 8u en 9u - 's middags een uur en tussen 15u30 en 16u30? 

 

Veiligheid Nooit Soms Vaak Altijd Totaal 
Voel je je veilig als je het openbaar vervoer gebruikt? 14 43 28 17 102 
Voel je je veilig om te wandelen en fietsen in de buurt 
van jouw school? 

8 21 31 50 110 

Voel je je veilig om te wandelen en fietsen in jouw 
buurt? 9 13 29 59 110 

Voel jij je veilig in jouw buurt? 5 12 31 61 109 
Kan je op straat lopen zonder dat anderen je pesten of 
lastigvallen? 3 9 27 71 110 

Voel jij je beschermd tegen mensen met slechte 
bedoelingen? 12 28 33 32 105 

Voel jij je veilig thuis? 1 1 11 97 110 
 
 

 

“Op mijn school moet pesten stoppen!”  
Jongen – 11 jaar 

 

 



   
 

   
 

Weet je hoe je moet reageren in een 
noodgeval? 

Als je gevaar voelt of in een noodgeval zit, 
weet je dan waar je dit kan vertellen en hulp 

kan krijgen? 
  

Wat vind je van de politie in Wortegem-Petegem? 

 

Hoe bescherm je jezelf online? 

Ik weet hoe ik anoniem kan surfen 35 

Ik kan reclame herkennen als ik online ben 41 

Ik heb al gelogen over mijn leeftijd om een app te kunnen installeren 44 

Ik heb soms online contact met onbekenden 19 

Ik vertrouw diegene waar ik berichtjes of foto’s naar stuur 43 

Ik stuur zelf foto’s of berichtjes van anderen door naar vrienden of kennissen 26 

Ik heb al eens een situatie met online pestgedrag meegemaakt 18 

Totaal aantal deelnemers 83 

56,48
38,89

4,63

Ja Een beetje Neen

59,2
6

34,2
6

6,48

Ja Een beetje Neen

Het zijn vriendelijke mensen, denk ik, maar ik heb er nog nooit mee gebabbeld

Dat zijn vriendelijke mensen, ik heb daar al eens mee gebabbeld

Ik blijf uit hun buurt, want ze jagen me schrik aan

Ik vind dat ze altijd commentaar op mij geven

Andere:…



   
 

   
 

Focusgesprekken 

 

38 % van de volwassenen geeft aan dat kinderen en jongeren zich niet beschermd voelen tegen 
pesten. 
47 % van de volwassenen vindt dat kinderen en jongeren de gevaren van het internet niet kennen. 
55 % van de kinderen voelt zich niet veilig op het openbaar vervoer. 
25 % van de kinderen vindt dat ze niet veilig kunnen wandelen en fietsen in de buurt van hun 
school. 
38 % van de kinderen voelt zich niet goed beschermd tegen mensen met slechte bedoelingen. 
40 % van de kinderen weet niet goed hoe ze moeten reageren op een noodgeval en waar ze hulp 
kunnen krijgen.  

 

Gemeentediensten 

- Er is een groeiende problematiek rond cyberpesten bij kinderen en jongeren.  
- Acties rond pesten moeten niet enkel op school georganiseerd worden, maar ook in 

verenigingen.  
- Kinderen zijn op het internet gegooid het laatste jaar, waren zij en hun ouders hier 

voldoende op voorbereid?  
- Vanwaar komt het onveilig gevoel op het openbaar vervoer?  
- Het openbaar vervoer heeft een grote impact op jongeren in onze gemeente, zij zouden 

meer betrokken moeten worden bij de mobiliteitsplannen.  
- In de schoolomgevingen is er heel wat zwaar vrachtverkeer.  
- In Petegem is er voornamelijk een parkeerprobleem. De gemeenteschool maakt gebruik van 

de parking aan de sporthal, maar de vrije school niet.  
- Aan de school in Wortegem is er eigenlijk permanent begeleiding nodig omdat er een groot 

zichtbaarheidsprobleem is. Misschien kan een gemachtigd opzichter hierbij helpen.   
- Kinderen moeten weten hoe ze kunnen omgaan met verdacht gedrag, online of fysiek. 

Belangrijk dat dergelijke informatie gedeeld wordt vanuit verschillende invalshoeken, niet 
enkel vanuit de scholen. Opletten dat we hier een goede balans in vinden zodat kinderen 
niet wantrouwig worden naar iedereen toe. 

Jeugdraad 

- We merken dat ouders zich heel hard gaan bemoeien als het over pesten gaat, ook zij gaan 
elkaar onderling opzoeken aan de schoolpoort. Hoe reageren de ouders op pestgedrag, en 
hoe gaan zij hier thuis verder mee om?  



   
 

   
 

- Het pesten gaat thuis digitaal verder, op school is de tijd heel beperkt om daar veel rond te 
werken.  

- Begeleiders weten niet altijd hoe om te gaan met pesten, een vorming kan interessant zijn. 
- Ook ouders weten vaak niet hoe ze hun computer kunnen beveiligen. Eventueel een 

opleiding koppelen aan een infomoment op school om zo veel ouders te bereiken. 
- Mondmaskers worden vaak niet correct gedragen op het openbaar vervoer, kan de 

coronacrisis te maken hebben met deze stelling? Is er voldoende verlichting aan de 
bushaltes, aangezien die vaak in verlaten straten liggen?  

- Vroeger waren er verzamelpunten waar kinderen in groep konden wandelen of fietsen naar 
school, dit werd gedragen door de ouders. Dit kan het veiligheidsgevoel vergroten. 

- Aan de school in Petegem en in de wijk loopt de laatste tijd een verdachte man rond. 
Camera’s kunnen afschrikken, ook al zijn ze niet echt.  

- Kinderen zijn niet goed voorbereid op een noodsituatie. Vooral veel herhalen, sensibiliseren 
en oefenen en het gesprek aangaan met kinderen. Op school zijn er veel volwassenen 
aanwezig, maar wat moeten ze doen als er geen volwassene in de buurt is? Dit gaat ook over 
kleine onverwachte situaties, zoals verloren lopen. 

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente blijven werken aan de veiligheid van schoolomgevingen?  
- Hoe kan de gemeente kinderen, jongeren en gezinnen versterken in het veilig omgaan met 

sociale media en het gebruik van het internet? 
- Hoe kan de gemeente werken aan de drempels voor kinderen om gebruik te maken van het 

openbaar vervoer? 
- Hoe kan de gemeente kinderen en jongeren voorbereiden op een noodsituatie en 

onbekenden met slechte bedoelingen?  

 

  



   
 

   
 

Onderwijs en scholen 

Data-analyse 

Er zijn drie basisscholen in Wortegem-Petegem 

- GBS De Kouter – Lindestraat 30  
- VBS ’t Hinkelpad 

o Hoofdschool (kleuter & lager): Lindestraat 16  
o Afdeling Elsegem (kleuters): Elsegemplein 17  

- VBS De Sterrenboom – Gotstraat 1A 

Er zijn geen middelbare scholen in de gemeente. 

De laatste jaren is er een sterke groei van aantal leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs in onze 
gemeente.  

KLEUTERONDERWIJS              LAGER ONDERWIJS 
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Bovenstaande toont aan dat er meer vraag komt naar buitengewoon onderwijs maar in de 
gemeente is hier momenteel geen mogelijkheid voor. 

 
Pendelstromen24 
In Wortegem-Petegem zijn er hogere percentages van kleuters en lagere schoolkinderen die buiten 
de gemeente naar school gaan. In het middelbaar onderwijs is dit logischerwijs 100 % aangezien er 
geen middelbare school is in de gemeente.  

 
In 2017 waren er 712 leerlingen basisonderwijs wonende in Wortegem-Petegem. 403 daarvan gingen 
naar school in eigen gemeente, dat wil zeggen dat 42,4 % buiten de gemeente naar school ging. De 
andere kinderen gaan naar school in volgende gemeenten: 

Wortegem-Petegem (403 of 57,6 %), Oudenaarde (94 of 13,4 %), Anzegem (76 of 10,9 %), Waregem 
(51 of 7,3 %), Kruisem (43 of 6,1 %), Kortrijk (6 of 0,9 %), Kluisbergen (4 of 0,6 %), Deinze (4 of 0,6 
%), Maarkedal (3 of 0,4 %), Gavere (3 of 0,4 %). 

 
24 Bron: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002


   
 

   
 

Instroomratio25 
In 2017 stroomden 17,4 % van de kleuters en 22,4 % van de lagere schoolkinderen in vanuit een 
andere gemeente. Het pendelsaldo (aantal instromende leerlingen – het aantal uitstromende 
leerlingen) is voor kleuters -71 en voor lagere schoolkinderen -121, dit wil zeggen dat de instroom 
kleiner is dan de uitstroom.  

De leerlingen van buiten de gemeente kwamen in 2017 vanuit de volgende gemeenten: 

Wortegem-Petegem (403 of 79,6 %), Oudenaarde (50 of 9,9 %), Anzegem (19 of 3,8 %), Waregem (8 
of 1,6 %), Kruisem (6 of 1,2 %), Kluisbergen (5 of 1,0 %), Gavere (4 of 0,8 %), Wielsbeke (2 of 0,4 %), 
Zwevegem (2 of 0,4 %), Deerlijk (2 of 0,4 %). 

 

 
 

 

 
25 Bron: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002
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Pendelstromen27 
In 2017 waren er 437 leerlingen secundair onderwijs wonende in Wortegem-Petegem. Zij gaan 
allemaal buiten de gemeente naar school aangezien er geen secundaire school in de gemeente is.  

De 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten waar de meeste leerlingen secundair onderwijs, wonend 
in Wortegem-Petegem naar school gaan zijn, in aflopende volgorde: Oudenaarde (203 of 46,1 %), 
Waregem (159 of 36,1 %), Anzegem (29 of 6,6 %), Gent (15 of 3,4 %), Brugge (8 of 1,8 %), Avelgem (6 
of 1,4 %), Melle (3 of 0,7 %), Zottegem (3 of 0,7 %), Kortrijk (3 of 0,7 %), Brakel (2 of 0,5 %). 

 

 

 
27 Bron: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_41002


   
 

   
 

 

 
 

 
 

 

Het aantal mannen dat zich inschrijft voor hoger onderwijs daalt vanaf 2014 opvallend terwijl het 
voor de vrouwen sinds 2008 blijft stijgen.  

  

 
28 Bron: Statistiek Vlaanderen 



   
 

   
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Directie scholen, schepen van onderwijs, schepen van jeugd 

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

Neen 

Er is geen inschrijvingsbeleid zoals bij grotere gemeenten of steden. Het is moeilijk om een beeld te 
krijgen van de kinderen en jongeren die niet naar school gaan.  

2. Er is een strategie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 3- tot 6-jarigen op structurele 
basis naar school gaan. 

Neen 

Sinds enkele jaren worden er geen lijsten meer doorgegeven aan de scholen van de kinderen die 
kunnen starten in de peuterklas waardoor we de ouders niet meer rechtstreeks kunnen informeren. 
De nieuwe inwoners worden wel ingelicht over het schoolaanbod in de gemeente.  

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

Neen 

Er zijn geen middelbare scholen in de gemeente en basisonderwijs is gratis. Dankzij de 
maximumfacuur blijven deze facturen beperkt maar de scholen merken wel dat er toch wel een 
aantal gezinnen zijn waar facturen onbetaald blijven. Er is een grote grijze zone in de gemeente 
waarbij de stap naar het OCMW te groot is. We missen brugfiguren die hen helpen om deze stap te 
zetten of andere hulp aan te bieden. Scholen proberen hierop in te spelen door de mogelijkheid om 
gespreid te betalen. Bij het katholiek onderwijs krijgen de leerlingen sowieso een warme maaltijd, 
ook als de facturen niet betaald worden.  

4. Er bestaan manieren om spijbelaars te begeleiden 

Andere 

De scholen binnen de gemeente hebben niet veel problemen met spijbelaars. Wel merken ze dat 
kleuters vaak voor lange tijd afwezig zijn terwijl ze een bepaald aantal dagen moeten aanwezig zijn 
om een studietoelage te ontvangen, veel ouders zijn hier niet van op de hoogte. Ook vroege 
reisvertrekkers zijn een probleem. 



   
 

   
 

Als een spijbelaar voorkomt moet er sowieso aangetoond worden aan het CLB dat de school hierop 
gereageerd heeft, vanaf kinderen langer dan vijf halve dagen afwezig zijn zonder reden.  

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

Min of meer 

Ook dit komt weinig voor in de basisscholen en dit wordt kind per kind bekeken samen met het CLB 
en externen waar beroep op kan gedaan worden. Hoogbegaafdheid is vaak een probleem dat 
schoolmoeheid veroorzaakt.  

6. Er bestaan maatregelen die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kleuters naar school gaan. 

Min of meer 

De scholen merken dat dit vooral moeilijk is bij andere culturen waarbij de kinderen vaak pas vanaf 
het eerste leerjaar naar school komen. Er worden vanuit de scholen folders verspreid waarbij het 
belang van de kleuterschool benadrukt wordt. Er is echter geen controle of kleuters ergens 
ingeschreven zijn en deze ouders worden via de scholen niet bereikt. 

7. Er is een persoon of dienst die bijhoudt hoeveel beschikbare plaatsen er zijn in de scholen. 

Andere 

De capaciteit wordt af en toe opgevraagd door de gemeente maar er is binnen onze gemeente nog 
geen probleem geweest met capaciteit in de scholen.  

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

Ja 

De scholen maken gebruik van organisaties als Bednet en Onderwijs aan Huis. Dit laatste houdt in 
dat leerkrachten bij leerlingen thuis gaan die langdurig ziek zijn, ook afwezigheid door psychosociaal 
welzijn is daar sinds kort aan toegevoegd. De scholen doen jaarlijks mee aan pyjama dag om Bednet 
te steunen.  

9. Er is een onafhankelijk persoon in de school voor vertrouwelijk advies en begeleiding.  

Min of meer 

Er is een zorgcoördinator op school maar die is ook een leerkracht waardoor we dit niet zien als 
onafhankelijk. Het CLB is wel een onafhankelijke partner.  

  



   
 

   
 

10. Kinderen en jongeren gebruiken de schoolbibliotheek of de bibliotheek van de gemeente. 

Ja 

Alle basisscholen brengen regelmatig met de klas een bezoek aan de bibliotheek en werken voor de 
jongere klassen met een bibliotheekbak. De leerlingen worden ook gestimuleerd om buiten deze 
klasbezoeken de bibliotheek te gebruiken. De jongeren zullen vlugger de bibliotheek in de stad of 
gemeente van hun school gebruiken.  

 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Wat vind je van de scholen en het onderwijs in Wortegem-
Petegem? - - - + + + Totaal 

Kinderen en jongeren hebben inspraak in de organisatie 
van de school (bv: via een leerlingenraad) 2 2 24 12 40 

Er wordt gezorgd voor een stimulerende en veilige 
schoolomgeving. 2 7 28 12 49 

Elk kind heeft een betaalbare school dicht bij huis. 1 2 26 22 51 
Kinderen en jongeren hebben betaalbare boeken, 
papieren, schrijfgerief en ander materiaal voor school. 0 2 23 22 47 

Leerkrachten houden rekening met ideeën van kinderen 
en jongeren. 1 1 26 13 41 

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

0 2 22 20 44 

De toiletten op school zijn proper. 1 3 21 15 40 
Kinderen en jongeren kunnen de toiletten op school 
makkelijk en veilig gebruiken. 0 2 24 15 41 

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

0 4 22 17 43 

Op school worden alle kinderen en jongeren gerespecteerd 
ongeacht hun kleur, religie, nationaliteit of cultuur. 1 2 22 19 44 



   
 

   
 

Kinderen en jongeren met een beperking worden 
gerespecteerd op school. Alle kinderen en jongeren 
worden gelijkwaardig behandeld. 

0 3 20 15 38 

Ouders kunnen hun mening geven over de beslissingen die 
de school neemt. 2 8 20 14 44 

Kinderen en jongeren respecteren elkaar op school. Ze 
worden niet gepest of lastig gevallen. 0 12 21 6 39 

De scholen zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren 
met een fysieke en/of mentale beperking. 0 9 19 9 37 

 

Opmerkingen: 

• De schoolomgeving met name de directe schoolomgeving vind ik niet zo veilig als dat dit 
zou kunnen zijn. De schoolomgeving bijvoorbeeld zou in Petegem zeer makkelijk 
verkeersvrij kunnen zijn, toch blijft dit een jaarlijkse belofte van het schoolbestuur en blijft 
dit een jaarlijks terugkomend feit dat ouders dit aan hun laars lappen... misschien mede door 
het niet opvolgen van de vraag naar verkeersveiliger schoolomgeving. 

• De politie die maandelijks of meer eens passeert langs de school kan zich die moeite 
makkelijk besparen, ik zou liever een agent in functie zien die de kinderen en jongeren 
begeleidt bij vertrek en aankomst naar school dan enkele norse hautaine figuren die ze nu 
voorstellen. Men kan zich zacht en luidop afvragen wat ze daar dan komen doen... en echt 
vriendelijk kan men ze ook niet noemen zowel tegen ouder als kind... 

• Alleen voor kinderen met een leerachterstand is er geen oplossing. Daarvoor moet men naar 
Oudenaarde of Waregem gaan. 

• een veilige schoolomgeving begint bij veilige fietspaden en het weren van wagens aan de 
schoolpoort: jammer dat fout parkeren 'voor maar 1 minuutje', nog zo veel gebeurt én nog 
straffer: wordt getolereerd. Ouders gaan hun kinderen niet zelfstandig op de weg sturen 
zolang ze het zelf als 'te gevaarlijk' beschouwen. druk gemotoriseerd verkeer aan de 
schoolpoort + ontbreken van veilige fietspaden zijn cruciaal binnen dit onderwerp 

• In de gemeenteschool wordt er best gewerkt met een klasstop. Vooral voor "drukke" 
kinderen en zorgkinderen zijn te grote klassen niet ideaal. Daarom zou er beter gewerkt 
worden met een klasstop van 20 kinderen per klas. Op de speelplaats zou het dan ook een 
pak rustiger zijn en zouden "drukke" kinderen of kinderen met extra zorg opnieuw wat meer 
rust vinden. 



   
 

   
 

• We missen toch ruimte en groen rond de VBS school... Gelijke kansen tussen katholiek en 
gemeente scholen... Die zijn er nog altijd niet... ik spreek over toelagen, hulp 
gemeentebestuur... samenwerking... 

• Bovenvermelde stellingen waren tijdens de coronacrisis niet uit te voeren.  Laten wij hopen 
dat we de scholen geen twee maanden meer moeten sluiten.  Vooral voor de jonge 
leerlingen van het lager (eerste leerjaar) is dit zeer nadelig. 

• Ruzie maken en pesten maken deel uit van iedere schoolse context. Het is aan de scholen 
om een anti-pestbeleid te voeren en in dialoog te gaan met ouders en kinderen als het 
misloopt of dreigt mis te lopen. Ik vind wel dat er een goeie communicatie is. 

• Verdergaande samenwerking tussen de scholen in Petegem in belang van elk kind. Vb 
busvervoer samen, uitgebreider gebruik van de Ruffel voor allerhande doeleinden,... 

School Nooit 
Af en 
toe / 
soms 

Meestal 
/ vaak Altijd Totaal 

Heb jij voldoende papier, potloden, boeken en 
ander schoolgerief dat je kan gebruiken? 2 9 27 74 112 

Kan en mag je mee op schooluitstappen? 0 3 7 104 114 
Speelt op de speelplaats iedereen met elkaar? 6 49 47 12 114 
Zijn juffen en meesters fair en eerlijk tegenover 
alle leerlingen? 0 19 29 66 114 

Heb je op school tijd om te spelen, te sporten om 
op tijd door te brengen met vrienden? 1 12 42 60 115 

Luistert je juf of meester naar jouw ideeën? 4 24 44 41 113 
Luistert de school naar wat je te zeggen hebt als 
ze beslissingen nemen? 8 40 42 19 109 

Helpen leerkrachten jou als je iets niet begrijpt? 0 2 21 91 114 
Zijn er op school volwassenen waar je mee kan 
praten als je je niet goed voelt? 8 27 32 44 111 

 Helemaal 
niet 

graag 

Niet 
echt 

graag 

Een 
beetje 
graag 

Heel 
graag Totaal 

Hoe graag ga je naar school? 3 5 55 52 115 



   
 

   
 

 

 

85 van de 111 deelnemers gaven aan dat hun ouders of voogd de 
school kiezen.  

 

 

67 van de 104 deelnemers gaven aan dat er geen aanpassingen zijn voor 
kinderen met een beperking op school.  

 

 
83 van de 112 deelnemers vinden de toiletten proper op hun school.  

 

 

 

“Ik wil graag les krijgen voor als er bijvoorbeeld iemand 
bewusteloos is, wat je kan doen.” 

Meisje – 11 jaar 

 

Focusgesprekken 

 

Er is geen strategie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 3 tot 6-jarigen op structurele basis 
naar school gaan. 
48 % van de kinderen geeft aan dat niet iedereen op de speelplaats met elkaar speelt. 
50 % van de kinderen geeft aan dat de school weinig luistert naar de leerlingen als ze beslissingen 
nemen. 
Er is geen toezicht op de inschrijving en deelname aan onderwijs van alle groepen van kinderen 
en jongeren om uitsluiting tegen te gaan.  

 

 

Ja Neen

Mijn ouders of voogd

Ikzelf

Mijn ouders en ik samen

Ja Neen



   
 

   
 

Animatoren Speelkriebels 

- Wetenschappelijke studies tonen de voordelen aan om vroeg genoeg aan kleuteronderwijs 
te beginnen, weten de ouders hier voldoende over? Dit is echter momenteel geen groot 
probleem in onze gemeente, wel goed om in het achterhoofd te houden. 

- Je kan kinderen niet verplichten in de speeltijd om met iedereen te spelen, dan krijg je net 
meer uitsluiting en pestgedrag. De acties rond pesten zijn wel nodig om kinderen bewust te 
maken van wat pesten en plagen is. 

- Kunnen de kinderen die niet in de leerlingenraad zitten ook voldoende hun mening geven? 
In klasgesprekken kan je meer input halen dan van een leerlingenraad. 

Ouders 

- Deelname aan kleuteronderwijs is op dit moment geen groot probleem maar het is 
belangrijk om goed voorbereid te zijn gezien de groeiende diversiteit in de gemeente. 

- Wat is plagen en wat is pesten, en hoe kan dit overkomen naar kinderen toe?  
- Speelkoffers stimuleren kinderen om samen te spelen, ook buiten hun klasbubbel.  
- Belangrijk om de gevolgen van corona in de gaten te houden, kinderen geraken het heel erg 

gewoon om in bubbels te spelen, ook buiten de schooluren. Achteraf zullen we moeten 
stimuleren om dit weer te doorbreken.  

- Het kinderparlement en de leerlingenraad werken telkens met afgevaardigden uit de 
verschillende klassen. Worden de andere kinderen ook voldoende gehoord? 

- Opletten dat we niet alleen de indruk van inspraak geven, maar ook echt iets doen ermee.  

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente opvolgen of alle kleuters in de gemeente naar school gaan? 
- Hoe kan de gemeente een meerwaarde zijn voor de werking van de leerlingenraden van de 

scholen? 
- Hoe kan de gemeente de acties rond pesten versterken? 

 

 

  



   
 

   
 

Vrije tijd 

 

Data-analyse 

KLJ Wortegem 
Waregemseweg 75 
135 leden 

KLJ Petegem 
Krauwelstraat 17a 
30 leden 

 

 

Aantal gemeentelijke initiatieven voor 
kinderen en jongeren29: 

In 2019 namen 246 kinderen deel aan de 
gemeente speelpleinwerking30. 

  
 

 

 

 

 
29 Bron: Lokale Vrijetijdsmonitor: 
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=cjsm%5Ccjm%20-
%20vtm.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true&sheet=SH_DEELNAME 
30 Bron: Lokale Vrijetijdsmonitor: 
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=cjsm%5Ccjm%20-
%20vtm.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true&sheet=SH_DEELNAME 

https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=cjsm%5Ccjm%20-%20vtm.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true&sheet=SH_DEELNAME
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=cjsm%5Ccjm%20-%20vtm.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true&sheet=SH_DEELNAME
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=cjsm%5Ccjm%20-%20vtm.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true&sheet=SH_DEELNAME
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=cjsm%5Ccjm%20-%20vtm.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true&sheet=SH_DEELNAME


   
 

   
 

In 2019 werden volgende activiteiten gericht naar kinderen en jongeren georganiseerd door de 
dienst vrije tijd: 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI 
Cinewortegem Spelletjes-

namiddag 
Kadee Ateljee  Speelkriebels Dag van het 

park 
 

  Schaaktornooi Sportkamp   

  Kindertheater Buitenspeeldag   

   SWAP   

Eén keer per maand: voorleesdag in de bibliotheek 
JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 
Speelkriebels Speelkriebels  Verwendag 

bibliotheek 
Kunstendag 
voor kinderen 

Sinterklaas-
voorstelling 

SWAP Sportkampen  Kadee Ateljee 
kamp 

  

 Avonturen-
sportdag 

 Pretparkuitsta
p 

  

 SWAP  Kinderfuif   

Eén keer per maand: voorleesdag in de bibliotheek 

Totaal aantal leners jeugd 2019: 247 

Waarvan:  

- Aantal leners - jeugd die in het werkgebied wonen: 188 
- Aantal leners - jeugd die buiten het werkgebied wonen: 34 

Aantal kaarten voor niet-individuele gebruikers – jeugd: 25 (dit zijn dus klaskaarten, een klas wordt 
geteld als 1 lener). 

Sparta Wortegem 
Voetbal 

KFC Petegem 
Voetbal 

MVC Kassani Elsegem 
Voetbal 

Krijgskunstschool 
Krijgskunst 

 

Er zijn geen socio-culturele verenigingen met een specifieke jeugdwerking. Wel organiseren heel 
wat verenigingen activiteiten die ook naar gezinnen met (jonge) kinderen gericht zijn.  



   
 

   
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Ruth Debels (dienst bibliotheek & cultuur), Pieter Nachtegaele (sportdienst). 

1. Er is een strategie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen 
deelnemen aan georganiseerde activiteiten in hun vrije tijd. 

 Min of meer 

Vanuit de gemeente proberen we om onze activiteiten en vakantiewerking zo laagdrempelig en 
toegankelijk mogelijk te maken. Sinds 2017 heeft de speelpleinwerking een inclusieve werking zodat 
ook kinderen met een beperking kunnen deelnemen. Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie werd 
opgestart in 2019 en focust ook op de deelname aan vrijetijdsactiviteiten van kinderen in armoede. 
De volgende stap is om de boodschap over te brengen naar de verenigingen en samen met hen na 
te denken over dit onderwerp. Naar jongeren toe is het algemeen aanbod beperkter, zij trekken 
vlugger richting Oudenaarde of Waregem.  

2. De gemeente faciliteert spel en ontmoeting van kinderen en jongeren in de publieke ruimte. 

Min of meer 

Het gemeentelijk domein de Ghellinck, met verschillende speelterreinen, en de gemeentelijke 
sporthal zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren. Op deze twee locaties 
worden er regelmatig vanuit de gemeente activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. 
Daarnaast zet de gemeente in op kleine speelterreinen in de wijken zodat kinderen dicht bij huis 
gestimuleerd worden om buiten te spelen. Er is een reglement rond speelstraten maar dit wordt 
amper gebruikt. Voor jongeren wordt er weinig aanbod en ruimte voorzien en ze worden vlug als 
storend beschouwd. Naast de jeugdlokalen is er geen jeugdhuis of hangplek voorzien in de 
gemeente.  

3. Er zijn naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Min of meer 

Vanuit de verenigingen is er een aanbod voor kinderen en jongeren maar dit is voornamelijk in het 
weekend. Het aanbod naschoolse activiteiten binnen de gemeente is zeer beperkt, zo zijn er enkele 
sportverenigingen met een jongerenwerking en wordt er een techniekacademie georganiseerd op 
woensdagnamiddag voor lagere schoolkinderen maar voor een kunst- of muziekacademie moeten 
inwoners beroep doen op omliggende steden en gemeenten.  

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



   
 

   
 

Ja 

Als landelijke gemeente komen kinderen heel gemakkelijk in contact met de natuur. De 
verschillende bossen in de gemeente zijn privé maar mogen bezocht worden, de jeugdverenigingen 
doen dan ook regelmatig een bosspel. Andere troeven zijn het gemeentelijk domein de Ghellinck 
met heel wat natuurlijke speelruimte en het natuurreservaat de Langemeersen.  

5. Er bestaat een strategie om burgers bewust te maken van het spel en samen zijn van 
kinderen en jongeren. 

Min of meer 

Via jaarlijkse activiteiten, zoals de buitenspeeldag en dag van het park, en via ad hoc projecten en 
acties (vb speel-o-theek) proberen we het belang van spel en ontmoeting voor kinderen en jongeren 
in de kijker te zetten.  

 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Wat vind jij van het vrijetijdsbeleid in  
Wortegem-Petegem? 

- - - + + + Totaal 

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

0 8 33 12 53 

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

0 5 28 16 49 

Ook kinderen en jongeren met een beperking 
kunnen gebruikmaken van de recreatieve ruimtes 
en deelnemen aan de activiteiten. 

0 10 24 7 41 

Kinderen en jongeren kunnen spontaan (niet 
georganiseerd) spelen dicht bij huis. 3 18 26 6 53 

Kinderen en jongeren hebben voldoende tijd om te 
spelen, te rusten en zich te amuseren. 0 7 27 13 47 



   
 

   
 

Kinderen en jongeren kunnen in contact komen 
met andere culturen of religies. 3 19 18 5 45 

 

Opmerkingen: 

• Slecht accommodatie op het voetbalterrein. Weinig aanbod sport en spel in het algemeen 
ook naar volwassenen toe... 

• Af en toe hebben kinderen zeker te weinig tijd om te rusten, te spelen en zich te ontspannen.  
Maar de fout ligt dan eerder bij de ouders dan bij de scholen. Sommige kinderen hebben 
gewoonweg een te drukke agenda. 

 

Vrije tijd Geen tijd 
Een 

beetje 
tijd 

Voldoen
de tijd Veel tijd Totaal 

Hoeveel tijd heb je om plezier te 
maken? 0 8 68 40 116 

Hoeveel tijd heb je om dingen te 
doen die je zelf kiest? 1 23 69 22 115 

 Nooit Zelden Soms 
Regel-
matig 

Vaak Totaal 

Kan je in jouw buurt meedoen aan 
georganiseerde activiteiten? 7 8 32 27 39 113 

 Geen Een paar 
Voldoen-

de Heel veel Totaal 

Zijn er leuke plaatsen waar je 
geraakt om met vrienden af te 
spreken, te spelen, … 

10 57 23 20 110 

Naar huis of naar
familie (oma en

opa bijvoorbeeld)

Naar de opvang in
de school

Naar de opvang
(niet in de school

zelf)

Naar een
vereniging (bvb.

sportclub,
kinderwerking,

hobby,...)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Na schooltijd ga ik...

Responses



   
 

   
 

Som enkele van die leuke plaatsen op:  
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Wie zie je op de plaatsen waar je speelt of 
sport? (hier mag je meerdere opties aanduiden)

Responses



   
 

   
 

 

 Neen Ja Totaal 
Is er op school of in jouw gemeente een bibliotheek die je kan 
gebruiken? 10 106 116 

Heb je een leuke plek waar je naartoe kan gaan als mama of papa 
moeten werken? 22 94 116 

Kan je dagelijks spelen of rondhangen op gras of in de natuur? 16 97 113 
 

104 van de 116 deelnemers zijn lid van een club of vereniging: 

 
 

 

“Ik zou graag meer soorten sporten hebben in de sporthal. Ook 
voor mijn kleine broertjes.” 

Jongen – 9 jaar 

 

 

 

 



   
 

   
 

Focusgesprekken 

 

40 % van de kinderen vindt dat ze niet veel kunnen meedoen aan georganiseerde activiteiten in 
hun buurt.  
Er zijn weinig naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. 
Kinderen en jongeren komen niet veel in contact komen met andere culturen of religies. 
Er zijn weinig leuke plaatsen in de buurt waar kinderen en jongeren spontaan kunnen afspreken.  

 

Jeugdraad 

- Is het aanbod voldoende gekend bij kinderen?  
- Zijn de activiteiten haalbaar voor de ouders? We wonen in een heel uitgerekte gemeente, is 

bereikbaarheid een drempel? 
- Welk effect heeft de nabijheid van de steden op ons aanbod van activiteiten? Is het nodig 

om zelf een groter aanbod te voorzien?  
- Welke naschoolse activiteiten worden er gemist in de gemeente? 
- Anderstaligen komen amper naar ons aanbod. Kinderen zijn hier het probleem niet, zij 

communiceren met handen en voeten met elkaar.  
- Jongeren gaan vlugger afspreken in Oudenaarde, er is daar ook meer volk dat ze spontaan 

kunnen tegenkomen. Wat voor ruimte hebben jongeren nodig om spontaan te kunnen 
afspreken in Wortegem-Petegem? 

- De openbare ruimtes die beschikbaar zijn, zijn moeilijk bereikbaar met de bus. De bussen 
rijden ook niet na 19u00 of in het weekend. 

Animatoren Speelkriebels 

- De drempel om deel te nemen aan activiteiten is groter als de kinderen niet in de gemeente 
naar school gaan. Als ze iemand kennen, zullen ze vlugger deelnemen. 

- Weten de kinderen en de ouders wat er aangeboden wordt? Leggen ouders de activiteiten 
voor aan de kinderen, of botsen zij ook op drempels? 

- Kinderen en jongeren worden nu amper rechtstreeks bereikt in de gemeentelijke 
communicatie. We communiceren vooral via de ouders.  

- Is het nodig om extra hobby’s en sporten te voorzien in de gemeente? Wortegem-Petegem 
is te klein om elke club een thuis te geven.  

- Hoe vroeger kinderen in contact komen met andere culturen, hoe meer respect ze daar later 
voor zullen hebben.  



   
 

   
 

- We missen rustige plaatsen met een bankje, waar er kan gezeten worden en eventueel 
overdekte plaats met verwarming. 

- We weten niet goed of een jeugdhuis zou werken in onze gemeente, aangezien jongeren 
vlugger naar de steden gaan in de buurt.  

Ouders 

- Schrijven de ouders tijdig in? Zijn er voldoende plaatsen bij de activiteiten? Speelt kostprijs 
een rol? 

- Welke activiteiten zijn er te kort volgens de jongeren? 
- Zijn naschoolse activiteiten altijd mogelijk voor werkende ouders? Kan er vanuit de scholen 

een impuls komen om in samenwerking met een organisatie naschools iets aan te bieden, 
bijvoorbeeld een kwartier na schooltijd, ter plekke op school?  

- Wat missen de kinderen van naschoolse activiteiten in de gemeente? 
- Wat is een leuke, maar ook veilig, plaats voor een kind of jongere om spontaan af te spreken?  
- De kinderen en jongeren kennen heel wat leuke plekjes in de gemeente niet. 

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente onderzoeken wat de hiaten zijn in het vrijetijdsaanbod, en daarop 
inspelen? 

- Hoe kan de gemeente werken aan een goede verstandhouding tussen het groeiend aantal 
verschillende culturen? 

- Hoe kan de gemeente inzetten op ruimte waar jongeren spontaan kunnen afspreken?  
- Hoe kan de gemeente jongeren die een initiatief willen opstarten ondersteunen (startende 

muziekgroepjes,..)?  

  



   
 

   
 

Mobiliteit en verkeer 

Data-analyse 

 

 
 

De digitale schoolroutekaart werd ontwikkeld in 2019 en is het resultaat van een samenwerking van 
de gemeente Wortegem-Petegem, provincie Oost-Vlaanderen en Route2School. Route2School 
bevroeg leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze 
gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school?  Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze 
hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor? Deze 
kaart is dynamisch en zal geregeld aangepast worden naargelang bepaalde knelpunten aangepakt 
worden, routes gewijzigd worden. 

 

VZW Leerlingenvervoer Wortegem-Petegem zorgt voor busvervoer voor alles basisscholen.  

 

 
Op de drie basisscholen krijgen de leerlingen van het vierde leerjaar een voetgangersexamen en de 
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een fietsexamen. De jongere leerlingen mogen oefenen 
op een verkeerspark op de speelplaats. 

 



   
 

   
 

 

 
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Ward Devos (Noodplanningsambtenaar), Bart De Keyser (Technische dienst), Hans 
Verhofstadt (Technische dienst), Frederic Martin (Technische dienst), Tom Gevaert (politie).  

1. De gemeente vertrekt vanuit de noden van kinderen en jongeren in het verkeer.  

Min of meer 

Er wordt rekening gehouden met alle inwoners bij beslissingen rond mobiliteit, dus ook met 
kinderen en jongeren. We zitten met enkele moeilijke situatie (bijvoorbeeld bedrijf in centrum 
Petegem) waardoor zwaar vrachtverkeer moeilijk uit de bebouwde kom te houden is. Anderzijds 
worden er de laatste tijd wel beslissingen genomen om de autonome mobiliteit van kinderen te 
verbeteren, bijvoorbeeld verbreding van voetpaden.  

2. De gemeente neemt maatregelen om kinderen en jongeren zelfstandiger met het verkeer 
te laten omgaan. 

Ja 

In 2019 werd een schoolroutekaart ontworpen met een overzicht van de verkeersluwe routes en 
informatie over verkeersregels. Op de scholen krijgen de leerlingen van het vierde leerjaar een 



   
 

   
 

voetgangersexamen en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een fietsexamen. De jongere 
leerlingen mogen oefenen op een verkeerspark op de speelplaats. Aan de scholen wordt er extra 
toezicht voorzien door de politie op een gevaarlijk punt.  

3. De gemeente heeft een strategie, aangepast aan de noden van kinderen en jongeren, om 
het verkeer te regelen in een woonomgeving. 

Min of meer 

Dit gebeurt vooral ad hoc. Bij wegenwerken of nieuwe wijken wordt er nagedacht of er zaken 
aangepast kunnen worden zodat kinderen en jongeren gemakkelijker een trage wegverbindingen 
kunnen nemen (bijvoorbeeld trage weg tussen wijk en school) of zich veiliger kunnen verplaatsen 
(bijvoorbeeld breder voetpad en éénrichtingsverkeer toepassen).  

4. De gemeente heeft een strategie, aangepast aan de noden van kinderen en jongeren, om 
het verkeer te regelen in een schoolomgeving.  

Min of meer 

Hier wordt de laatste jaren meer over nagedacht. In Petegem werd het voetpad verbreed en zijn er 
extra zebrapaden aangelegd om de veiligheid rond de schoolomgeving te verbeteren. In Wortegem 
zijn er plannen om de straat van de school eenrichtingsverkeer te maken en een kiss and ride zone 
te voorzien om het verkeer in deze smalle straat vlotter en veiliger te laten verlopen.  

5. Er is aangepast vervoer voor kinderen en jongeren met een beperking. 

Neen 

Binnen de gemeente is er een fietsproject voor personen met een beperking maar vanuit de 
gemeente worden hier geen acties in ondernomen.  

 

 

“De vrachtwagens rijden super rap en daarom dat ik niet alleen 
naar school mag gaan.” 

Meisje – 11 jaar 

 

 



   
 

   
 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Hoe ervaar je de mobiliteit en het verkeer in 
Wortegem-Petegem? 

- - - + + + Totaal 

Het is veilig voor kinderen en jongeren om in de 
gemeente te fietsen en te wandelen. 11 19 17 5 52 

Kinderen en jongeren voelen zich veilig op het 
openbaar vervoer, bv. bus, tram, metro... 1 6 24 6 37 

De schoolomgevingen in de gemeente zijn 
verkeersveilig. 6 18 21 6 51 

De woonomgevingen in de gemeente zijn 
verkeersveilig. 4 19 23 5 51 

Ordehandhavers in het verkeer vertrekken vanuit 
de leefwereld van kinderen en jongeren. 5 10 16 5 36 

 

Opmerkingen: 

• De Langestraat in Elsegem is niet veilig voor jonge fietsers door heel veel geparkeerde 
auto’s langs een smalle straat. 

• Die inktvissen gaan niks oplossen. Het is levensgevaarlijk in Wortegem. Fietspaden trekken 
ook op niks, of er is geen, niet veilig of slecht aangelegd. Dan maar te zwijgen over de 
paadjes van Petegem naar Elsegem, daar mag ook iets aan gedaan worden. Slecht 
bereikbaar en onhandig om op te fietsen 

• de provincie Oost-Vlaanderen, waartoe onze gemeente behoort, scoort het slechts op het 
vlak van veilige fietspaden :( 

• Veel meer snelheidscontroles en zwaar verkeer bannen uit de dorpskern 
• Fietspaden! echt te weinig!! De Kruishoutemseweg is supergevaarlijk daar mogen mijn 

kinderen niet fietsen! Tractors rijden hier heel veel weg en weer en er wordt soms op geen 
snelheid gekeken en dat in kleine en dunne  baantjes met mogelijke fietsers ... overlaatst 
meegemaakt met mijn dochter in de kleistraat... gelukkig op tijd aan de kant gaan staan of 
we waren meegesleurd  (het was begin september toen ze de maïs afdeden echt erg dan) 

• Zo goed als geen zebrapaden - zeer weinig controle op overdreven snelheid - zeer weinig 
controle tegen auto's parkeren op fiets- en voetpaden 



   
 

   
 

• Vrachtwagenverkeer Lindestraat zou verboden moeten zijn rond de schooluren 
• Ik laat een kind nooit alleen naar school fietsen of het dorp. 
• In deelgemeente Petegem rijden nog steeds (te) vrachtwagens. Blijft dus zeer goed opletten 

voor fietsers. Wij hebben heel wat mooie paadjes in de gemeente, maar jammer dat 
sommigen niet te gebruiken zijn. Ik bedoel het paadje tussen de Driesstraat en 
Elsegemplein.  Langs beide kanten staan doornstruiken en het aantal personen die lekke 
fietsbanden hebben is op beide handen niet te tellen...  Ikzelf durf ook dit pad niet meer te 
gebruiken...  Vele fietsers mijden dit niettegenstaande dit de meest veilige weg is. 

• Een betere verbinding met het openbaar vervoer in alle deelgemeentes van w-p richting 
Oudenaarde , zou de toegankelijkheid van scholen (ook middelbaar)mogelijk maken, met 
daarbij uiteraard aandacht voor verkeersveiligheid. 

• Zoals reeds gemeld zou ik liever geen vrachtwagens meer zien in de dorpskern. Openbaar 
vervoer werkt hier wel goed. 

 

Met wie 
verplaats je je… 

Helemaal 
alleen 

Met een 
volwassene 

Met 
broer/zus 

zonder 
volwassene 

Met vrienden 
zonder 

volwassene 
Totaal 

… naar school 17 65 14 9 105 
… in je vrije tijd 10 58 10 23 101 

 

Hoe verplaats je 
je… 

Te 
voet Fiets 

Step/ 
skate-
board 

Brom-
mer 

Open-
baar 

vervoer 
Auto Andere Totaal 

… naar school 39 56 15 0 7 76 4 105 
… in je vrije tijd 48 69 25 1 3 67 4 100 

 

Andere: go-cart & skeelers 

 

‘Meer, betere fietspaden zouden heel leuk zijn.’ 
Jongen – 10 jaar 



   
 

   
 

Focusgesprekken 

 

De gemeente vertrekt min of meer vanuit de noden van kinderen en jongeren in het verkeer. 
Het is niet veilig voor kinderen en jongeren om in de gemeente te fietsen en te wandelen. 
De schoolomgevingen in de gemeente zijn niet verkeersveilig. 
De woonomgevingen in de gemeente zijn niet verkeersveilig. 
Er is geen aangepast vervoer voor kinderen en jongeren met een beperking.  

 

Ouders 

- Kinderen in de gemeente gaan heel erg weinig alleen naar school. In het terugkeren kan dat 
al gemakkelijker omdat de kinderen in groep vertrekken vanuit de school, ’s morgens komen 
ze op een ander moment toe. 

- Kinderen hebben letterlijk een ander perspectief in het verkeer door hun grootte, de 
knelpunten kunnen verder onderzocht worden door de ogen van kinderen. 

- In Petegem is er een zeer groot parkeerprobleem rond de scholen. 
- In veel gemeenten werken ze met school- of fietsstraten. Ook een deel van de straat kan 

omgevormd worden tot schoolstraat, en dat enkel tussen bepaalde uren.  
- Niet alle wijken scoren even slecht op de verkeersveiligheid, we moeten verder onderzoeken 

waar de problemen zich vooral stellen.  
- Hoeveel nood is er aan aangepast vervoer voor kinderen met een beperking? Niet enkel 

focussen op vervoer, maar ook op trage wegen.  

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente de directe omgeving van de school verkeersveiliger maken voor 
kinderen? 

- Hoe kan de gemeente zicht krijgen op de onveilige punten in de routes die kinderen en 
jongeren volgen en die verbeteren? 

 

  



   
 

   
 

Milieu 

Data-analyse 

In 2019 stapte Wortegem-Petegem in op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee 
engageren we ons om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan 
te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030. Nog in 2019 ondertekende de 
gemeente het Burgemeestersconvenant, het bredere Europese kader op vlak van 
klimaatinitiatieven. Onder begeleiding van de Provincie zullen we een klimaatplan opmaken met 
maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen op vlak van mitigatie en adaptatie. Een 

duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad.  

Wortegem-Petegem is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te 
stoten op haar grondgebied. Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast of droogte) helpen verzachten.  

Herbruikbare luiers 
Ouders kunnen een gemeentelijke toelage krijgen voor het gebruik van herbruikbare luiers. 

Uit milieuvriendelijk oogpunt dient het gebruik van herbruikbare luiers aangemoedigd te worden. 
Het restafval van 1 kind met wegwerpluiers wordt nl. geraamd op een 1000 à 1700 kg. Het gebruik 
van herbruikbare luiers betekent dus een belangrijke afvalpreventiemaatregel. Veel ouders worden 
echter nog afgeschrikt om gebruik te maken van herbruikbare luiers door de onbekendheid en de 
hoge aankoopprijs. 

Hieraan wil onze gemeente tegemoetkomen door een tussenkomst in de aankoop of huur van een 
pakket herbruikbare luiers. 

De toelage bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 75 euro per kind. De toelage 
kan slechts éénmaal per kind worden aangevraagd en dit tot de derde verjaardag van het kind. 

In het kader van het Buurtbouwersproject werd een zwerfvuilactie georganiseerd in samenwerking 
met Mooimakers. Dit project was echter eenmalig. Er is vraag vanuit de inwoners om dit te herhalen.  

 

  

https://www.wortegem-petegem.be/sites/default/files/2019-07/gr%2028-01-2015%20herbruikbare%20luiers.pdf


   
 

   
 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Christophe Poupaert & Nicky Haerinck (Milieudienst). 

1. Het klimaatbeleidsplan van de gemeente heeft aandacht voor kinderen en jongeren. 

Neen 

Het klimaatbeleidsplan is in volle opbouw en tot nu toe werd er nog niet concreet nagedacht over 
kinderen en jongeren, indirect gebeurt dit wel (voorbeeldactie: bomen planten op de speelplaatsen). 
De milieudienst staat zeker open om in fase twee van de opmaak van dit plan (adaptieve 
maatregelingen) kinderen te betrekken om hun mening rond dit thema op te nemen in het plan.  

2. De kwaliteit van water en lucht in de gemeente wordt regelmatig gecontroleerd. 

Ja 

Er gebeuren vaste metingen door de Vlaamse milieumaatschappij ad hoc aangevuld met acties zoals 
meting via de peilbuis op de kwaliteit van het grondwater te meten.  

3. Er wordt op vaste tijdstippen gecontroleerd welke gevolgen mogelijke milieugevaren (zoals 
de kwaliteit van water en lucht) hebben voor kinderen en jongeren. 

Neen 

We volgen de berichtgeving van hogere overheden, vb de acties rond warme dagen. Er is een CO2-
meter beschikbaar om bijvoorbeeld op te hangen in klaslokalen. Die meter geeft een melding als 
het nodig is om een raam open te zetten. 

 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Hoe ervaar jij het milieubeleid in  
Wortegem-Petegem? 

- - - + + + Totaal 

De gemeente moedigt burgers aan om 
milieubewust en duurzaam te leven. 2 5 34 5 46 

Afval en vervuild water worden vermeden 
in de gemeente (bv. door voldoende 
vuilbakken te plaatsen). 

2 9 26 7 44 



   
 

   
 

Er gebeuren inspanningen om de gemeente 
schoon en duurzaam te maken. 2 3 30 10 45 

 

Opmerkingen: 

• Er mogen meer vuilbakken staan. Ouderen gooien hun afvalzakken in de vuilbakken op de 
parking. Mondmaskers worden de nieuwe bloemen langs de wegen. 

• op het vlak van duurzaamheid is er nog veel werk, hoewel er wel degelijk een zekere 
bewustwording is en initiatieven op het vlak van milieubeleid bestaan 

• Geen enkel park in Petegem 
• Frequentere ophaling afval, zeker in zomer, of voorzien van containers waar huishoudelijk 

afval kan in gedeponeerd worden mits betaling (cfr containers Knokke-Heist). 

 

Milieu 
Helemaal 

niet 
proper 

Niet 
echt 

proper 

Een 
beetje 
proper 

Heel 
proper Totaal 

Hoeveel afval slingert er rond in 
Wortegem-Petegem? 8 35 50 5 98 

Hoe proper zijn de rivieren, beken of 
kanalen? 3 15 64 13 95 

Hoe proper is de lucht? 0 3 44 50 97 
 Neen Ja Ik weet het niet Totaal 
Leer je op school hoe je het milieu moet 
beschermen? 

7 97 0 100 

Ik heb het gevoel dat er in de gemeente 
moeite wordt gedaan om het milieu te 
beschermen. 

3 44 54 101 

 

 

“Meer vuilbakken!” 
Meisje – 11 jaar 

 



   
 

   
 

Focusgesprekken 

 

40 % van de kinderen vindt dat er veel afval rondslingert in de gemeente. 
Kinderen en jongeren weten niet goed wat er in de gemeente gebeurt om het milieu te 
beschermen.  

 

Ouders 

- Wat vindt een kind ‘veel afval’? Weten de kinderen de reden waarom dat afval er is? Kunnen 
ze aangeven waar er veel afval ligt?  

- Hoe wil de jeugd betrokken worden bij het milieubeleid in de gemeente? Zijn er initiatieven 
die we kunnen opstarten samen met hen?  

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente meer bereikbaar zijn voor kinderen, om samen aan de slag te gaan 
rond milieu? 

- Hoe kan de gemeente burgers sensibiliseren rond zwerfafval? 
- Hoe kan de gemeente de sociale controle op sluikstorten verhogen? 

 

 

  



   
 

   
 

Publieke ruimte 

 

Data-analyse 

 



   
 

   
 

Domein de Ghellinck 
Het gemeentelijk domein de Ghellinck is een oud kasteelpark dat in het jaar 1718 aangekocht werd 
door de familie de Ghellinck. Het park werd in 1912 in Franse stijl ontworpen. Gedurende 
wereldoorlogen I en II werd het kasteel ernstig beschadigd en tot overmaat van ramp brandde het 
in 1973 af. Later werd het gesloopt. Het domein werd in 1974 aan de gemeente verkocht en op 
vereenvoudigde manier opgefleurd. De vroegere bijgebouwen van het kasteel met de hoeve, de 
archiefzaal en de bibliotheek werden stelselmatig gerestaureerd en met een nieuwe bestemming 
bedacht. De gerestaureerde hoeve dateert van 1893 en is gedeeltelijk in gebruik genomen als 
taverne–restaurant.  De bibliotheek doet nu onder andere dienst als trouwzaal, op de 
benedenverdieping is een oranjerie, op de verdieping is een auditorium ingericht. 

Op het domein zijn verschillende speelterreinen ingericht, voor verschillende leeftijden. In de paas- 
en zomervakantie gaan de speelpleinwerking en de sportkampen door in het domein. Ook onder 
andere de Buitenspeeldag en Dag van het Park gaan er door.  

Sporthal de Ruffel 
In de sporthal van Wortegem-Petegem komen overdag heel wat klassen sporten en ’s avonds en in 
het weekend zijn de sportverenigingen aan zet. In het gebouw is er een horecazaak ‘Time-Out 
Sportsbar’ en buiten is er een speel- en sportterrein.  

BMX-parcours 
In Wortegem ligt een oefenparcours voor BMX dat elke dag vrij toegankelijk is. 

 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partner: Isabelle Vander Linden (Dienst Stedenbouw) 

1. Er is regelmatig een beoordeling en opvolging hoe veilig en bespeelbaar de woonomgeving 
van kinderen en jongeren is. 

Neen 

Momenteel wordt hier te weinig over nagedacht. Bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 
wordt er nagedacht over speelomgeving maar de bestaande woonwijken worden te weinig 
geëvalueerd. De speelpleintjes in de wijken worden wel gecontroleerd op veiligheid.  

2. De plaatsen om te spelen in de gemeente zijn ook ontworpen voor kinderen en jongeren 
met een fysieke beperking. 



   
 

   
 

Neen 

In de gemeente zijn er heel wat kleine speelterreintjes met slechts enkele speeltoestellen. Hierdoor 
gaat de keuze telkens naar simpele toestellen zoals een schommel of een veerwip.  

 

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Wat vind jij van de manier waarop de 
publieke ruimte wordt benut en ingericht? - - - + + + Totaal 

De gemeente luistert naar kinderen en 
jongeren als ze de publieke ruimte plant, 
ontwerpt en verbetert. 

3 18 15 3 39 

De gemeente houdt rekening met de 
behoeften van kinderen en jongeren met 
een beperking als ze de publieke ruimte 
plant, ontwerpt en verbetert. 

1 12 20 3 36 

De gemeente zorgt ervoor dat mensen van 
verschillende leeftijden de publieke ruimte 
samen kunnen gebruiken. 

4 5 27 7 43 

De gemeente is een aangename plek voor 
kinderen en jongeren om te spelen of elkaar 
te ontmoeten. 

1 10 24 9 44 

Er zijn voldoende openbare toiletten die 
kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk 
kunnen gebruiken. 

13 23 7 1 44 

 

Opmerkingen: 

• Er is vrij weinig voor kinderen en jongeren van eerste leerjaar tot laatste middelbaar ... 
• Te weinig toiletten. Die dan ook nog eens niet bereikbaar zijn, geen gescheiden mannen en 

vrouwentoilet (bvb in de ghellinck), die enkel open zijn bij gelegenheden. 
• Wortegem leeft niet... je moet er zelf iets van maken.. 



   
 

   
 

 Nooit Zelden Meestal Altijd Totaal 
In mijn buurt en gemeente is iedereen 
vriendelijk voor elkaar, los van kleur, godsdienst, 
nationaliteit, cultuur, beperking, …. 

2 7 63 40 112 

Er zijn publieke toiletten die ik gemakkelijk en veilig 
kan gebruiken (bvb. in de sporthal, in een 
park, hokjes op straat,...) 

14 23 50 24 111 

 

 

“Ik zou ook graag aan de Ruffel in het weekend kunnen spelen op 
het speelterrein bij de eetzaal van de kouter. Dat lijkt mij heel 

leuk. Wat meer speeltoestellen aan de Ruffel of in het Vrezeveld 
zou ook leuk zijn.” 

Jongen – 9 jaar 

 

Focusgesprekken 

 

De helft van de volwassenen vindt dat de gemeente niet naar kinderen en jongeren luistert als ze 
de publieke ruimte plant, ontwerpt en verbetert.  
Er zijn onvoldoende openbare toiletten die kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk kunnen 
gebruiken. 
Er is geen speelruimte voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking.  

 

Ouders 

- Laten ouders hun kinderen participeren als er een initiatief genomen wordt? Zijn ze op de 
hoogte van dergelijke initiatieven? Kunnen scholen daar een bijdrage aan leveren? 

- Wat zijn de verwachtingen van openbare toiletten? Waar, hoeveel,…? Wat met onderhoud 
en vandalisme? 

- Is er in de buurt een initiatief met speelruimte voor kinderen met een fysieke beperking? 
Kunnen er speelterreinen aangepast worden? 



   
 

   
 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente inspelen op de noden en behoeften van kinderen en jongeren met 
een fysieke beperking in de openbare ruimte? 

- Hoe kan de gemeente kinderen en jongeren betrekken bij het ontwerpen van de openbare 
ruimte, ook zij die niet spontaan en luid hun stem laten horen? 

- Hoe kan de gemeente de bestaande openbare toiletten zichtbaar maken en extra openbare 
toiletten voorzien op de juiste plaatsen?  

- Hoe kan de gemeente zorgen voor meer veilig bereikbare buitenruimte, waar kinderen en 
jongeren spontaan kunnen afspreken?  

 

  



   
 

   
 

Participatie en actorschap 

Data-analyse 

In Wortegem-Petegem zijn er volgende adviesraden: 

- Beheerraad Bibliotheek 
- Cultuurraad 
- Gecoro 
- Jeugdraad 
- Lokaal overleg kinderopvang 
- Milieuraad 
- Seniorenraad 
- Sportraad 

De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking, de 
scholen en de kinderopvang. Ze organiseren jaarlijks enkele activiteiten, zoals de pretparkuitstap, 
kinderfuif en sintronde, en geven advies over gemeentelijke beslissingen. Zo gaven ze in 2019 advies 
over de opstart van een kindergemeenteraad en het aanstellen van jobstudenten als 
hoofdanimatoren van de speelpleinwerking.  

In maart 2018 lanceerde onze gemeente voor de eerste keer een project rond burgerparticipatie, 
waarbij de inwoners de touwtjes in handen nemen! Het project werd 'BuurtBouwers' gedoopt. 

Het gemeentebestuur voorziet een budget van maar liefst 100.000 euro voor kleine maar nuttige 
veranderingen, die alle inwoners ten goede komen. 

Vanaf 1 tot en met 30 juni 2018 konden alle inwoners vanaf 14 jaar via het online platform stemmen 
op hun drie favoriete projecten. 

Enkele gerealiseerde projecten: 

- Klein speelterrein tussen Bijengoed en Spreeuwengoed 
- De organisatie van een kerstmarkt 
- Sensibiliseren autobestuurders door snelheidsmeters 

http://wortegem-petegem.be/sites/default/files/2018-01/Buurtbouwers.pdf
https://wortegem-petegem.citizenlab.co/
https://wortegem-petegem.citizenlab.co/


   
 

   
 

Klimaattafel 
Begin 2020 organiseerde de milieudienst een klimaattafel om samen met de burgers na te denken 
over volgende thema’s: 

• Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven? 
• Hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie? 
• Hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond Wortegem-Petegem? 
• Hoe kunnen we anders consumeren en kiezen voor lokale producten? 
• Hoe kunnen we negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals droogte, wateroverlast 

en hitte) beperken? 

Kwalitatieve beleidsindicatoren 

Partners: Valérie Van Auweghem (Dienst Communicatie), Maarten Van Tieghem (schepen 
participatie). 

1. Er is een strategie om de rechten van kinderen en jongeren een plek te geven in het 
gemeentelijk beleid. 

Neen 

Door dit traject op te starten is er een intentie om dit in de toekomst te doen maar we kunnen niet 
spreken over een strategie die we momenteel al toepassen.  

2. De mening van kinderen en jongeren staat in de besluiten van het gemeentebestuur. 

Neen 

Indien er een advies van de jeugdraad gegeven werd bij de beslissing wordt hun advies toegevoegd 
aan de besluiten maar er wordt in het algemeen te weinig beleidsmatig advies gevraagd aan 
kinderen en jongeren.  

3. 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. 

Min of meer 

Er is een jeugdraad maar hun advies wordt vanuit het bestuur te weinig gevraagd (2018: geen advies 
gevraagd, één advies gegeven; 2019: één advies gevraagd, twee adviezen gegeven; 2020: één advies 
gevraagd, twee adviezen gegeven). Deze adviezen gingen voornamelijk over jeugdruimte en 
jeugdaanbod. Daarnaast wordt het beleid rond kinderen en jongeren besproken in het LOK en in 
het Huis van het Kind.  



   
 

   
 

4. De gemeente voert beleid op basis van regelmatige analyses met anoniem gemaakte data. 

Andere 

Er wordt gebruik gemaakt van analyses van de gemeentemonitor, de Belfius analyses voor financieel 
beleid en vanuit de politiek worden er anonieme bevragingen georganiseerd. Er gebeuren echter 
geen analyses op regelmatige basis vanuit het gemeentebestuur. Bij de opmaak van het 
meerjarenplan maakt de gemeente wel een uitgebreide omgevingsanalyse.  

5. De beschikbare gegevens bevatten ook informatie over kinderen en jongeren zonder 
(verblijfs)papieren.  

Neen 

6. De gemeente heeft zich op welke kinderen en jongeren zonder (verblijfs)papieren op haar 
grondgebied verblijven. 

Neen 

We kunnen dit niet met zekerheid zeggen. De dienst welzijn, burgerzaken en het OCMW heeft zicht 
op de gezinnen die hulp vragen en gezinnen die een aanvraag hebben ingediend maar informatie 
over minderjarigen is moeilijk.  

7. Eén persoon of één dienst coördineert alle acties voor kinderen en jongeren. 

Ja 

De dienst vrije tijd coördineert de acties voor kinderen en jongeren, de andere diensten worden 
betrokken afhankelijk van het thema.  

8. De gemeente stemt haar communicatie af op kinderen en jongeren. 

Min of meer 

De communicatie van de gemeente gebeurt via verschillende kanalen, zo is de gemeente ook actief 
op sociale media om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken. Er wordt weinig 
rechtstreeks naar kinderen gecommuniceerd, meer naar de ouders en de scholen.  

9. In het meerjarenplan van de gemeente staan doelstellingen of acties voor/over kinderen en 
jongeren. 

Ja 



   
 

   
 

Naast de doelstelling om de leefbaarheid van kinderen en jongeren in de gemeente te verhogen 
gaat er ook de nodige aandacht naar ruimte en aanbod voor kinderen en jongeren. 

10. Er is een specifiek actieplan voor/over kinderen en jongeren, dat verankerd is in het 
gemeentelijk meerjarenplan. 

Min of meer 

Er staan twee ruime doelstellingen met verschillende acties voor / over kinderen en jongeren in het 
meerjarenplan maar dit willen we optimaliseren door dit traject te doorlopen. 

11. Beleidsmaatregelen worden afgetoetst op hun effecten bij kinderen en jongeren.  

Ja 

Bij elke beslissing wordt er afgetoetst welke effecten dit heeft voor kinderen en jongeren.  

12. In het budget van de gemeente zijn bij meerdere diensten structurele middelen voorzien 
voor kinderen en jongeren. 

Ja 

De vrijetijdsdiensten (sport - cultuur - jeugd - bibliotheek) hebben budget voor projecten en acties 
rond kinderen en jongeren. Ook dienst welzijn heeft, onder andere via huis van het kind, budget 
bedoeld voor deze doelgroep.  

13. Er worden inspanningen geleverd om burgers te sensibiliseren over de rechten van het kind. 

Min of meer 

Via acties en activiteiten van huis van het kind worden burgers geïnformeerd, alsook via flyers 
(eventueel vanuit een hogere overheid). Vanuit de gemeente zelf wordt er weinig gedaan. 

14. Er is een ombudspersoon voor kinderen en jongeren in de gemeente.  

Min of meer 

De jeugddienst is een soort van ombudspersoon voor kinderen en jongeren maar niet iedereen vindt 
zijn/haar weg naar de jeugddienst, voor niet-georganiseerde jeugd is dit een stuk moeilijker.  

15. De gemeente werkt regelmatig samen met het lokale middenveld. 

Ja 

De gemeente heeft via verschillende diensten en kanalen overleg met het lokale middenveld en 
biedt regelmatig samenwerkingen aan waar verschillende verenigingen ook op inspelen. 



   
 

   
 

16. De gemeente werkt regelmatig samen met de adviesraden. 

Ja 

De verschillende diensten werken regelmatig samen met de adviesraden bij zowel ad hoc projecten 
als jaarlijks terugkerende evenementen. Het college vraagt advies aan de adviesraden als het thema 
aansluit bij de adviesraad.  

Vragenlijsten 

De vragenlijst werd ingevuld door 102 volwassenen en 154 kinderen jonger dan 12 jaar. Stellingen in 
het groen werden voornamelijk positief beoordeeld, stellingen in het geel zijn verdeeld en stellingen 
in het rood werden voornamelijk negatief beoordeeld.  

Worden kinderen en jongeren in Wortegem-
Petegem serieus genomen? 

- - - + + + Totaal 

Lokale politici kennen de rechten van kinderen en 
jongeren. 

0 7 23 5 35 

Mensen die werken voor het gemeentebestuur, 
kennen de rechten van kinderen en jongeren. 0 3 21 11 35 

Het gemeentebestuur stemt haar communicatie af 
op kinderen en  jongeren. 1 16 15 4 36 

Inwoners van de gemeente kennen de rechten van 
kinderen en jongeren. 1 6 20 4 31 

Kinderen, jongeren en hun families helpen met 
projecten om hun buurt en gemeente te 
veranderen. 

0 12 18 3 33 

Kinderen, jongeren en hun families zijn betrokken 
bij de plannen en beslissingen van de gemeente. 2 15 17 1 35 

De gemeente vraagt kinderen, jongeren en hun 
families naar hun mening over hun leefwereld of 
hun leefomgeving/buurt. 

2 12 16 7 37 

Kinderen, jongeren en hun families geven hun 
mening over het budget dat de gemeente besteedt 
aan acties voor kinderen en jongeren. 

2 15 13 2 32 

De gemeente communiceert voortdurend met 
kinderen en jongeren als zij haar beleid voorbereidt, 
uitvoert en evalueert. 

6 14 9 3 32 

 



   
 

   
 

Opmerkingen: 

• Ocmw helpt 
• Er gebeuren misschien wel enquêtes maar wordt er effectief iets mee gedaan? ik woonde 

vorig jaar een meeting bij in het gemeentehuis... daar werd heel erg geklaagd over gebrek 
aan fietspaden.. fietsvriendelijkheid.. Fietspaden liggen er uiteraard niet van vandaag op 
morgen maar ik heb daar niks meer over gehoord... 

• Kindergemeenteraad? Buurtbouwers op kindermaat organiseren of bevragingen 
organiseren via de scholen,.... deze enquête ook voor de allerkleinsten is een tof initiatief! 

 

 

 
 Helemaal 

niet / 
Nooit 

Niet 
echt / 
Soms 

Een 
beetje/ 

Vaak 

Heel 
sterk / 
Altijd 

Totaal 

Heb je het gevoel dat er volwassenen 
zijn die opkomen voor jou en jouw 
rechten? 

3 4 45 47 99 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Over welke thema's wordt op school, thuis of ergens 
anders met jouw in gesprek gegaan?

Thuis

School

Ergens anders



   
 

   
 

Als de burgemeester naar de klas zou 
komen, zou hij dan naar jouw mening 
luisteren? 

3 6 45 43 97 

Krijg je de kans om mee te werken aan 
plannen en beslissingen die over jouw 
gemeente of buurt genomen worden? 

38 27 21 16 102 

Help je mee om jouw buurt te 
verbeteren? 

20 34 29 22 105 

Ben je geïnteresseerd in wat er buiten 
jouw buurt gebeurt? 

5 15 49 36 105 

Praat je soms met anderen over 
dingen die buiten jouw gemeente of 
buurt gebeuren?  

16 46 36 7 105 

 

 

“Ik vind dat het een goede burgemeester is.  
We hebben een goede gemeente.” 

Meisje – 11 jaar 

 

Focusgesprekken 

 

Het gemeentebestuur stemt haar communicatie niet voldoende af op kinderen en  jongeren. 
Kinderen, jongeren en hun families zijn niet voldoende betrokken bij de plannen en beslissingen 
van de gemeente. 
Kinderen, jongeren en hun families geven te weinig hun mening over het budget dat de 
gemeente besteedt aan acties voor kinderen en jongeren. 
De gemeente communiceert te weinig met kinderen en jongeren als zij haar beleid voorbereidt, 
uitvoert en evalueert. 

 

Ouders 

- Laten ouders hun kinderen participeren als er een initiatief genomen wordt? Zijn ze op de 
hoogte van dergelijke initiatieven? Kunnen scholen daar een bijdrage aan leveren? 

- Op welke manier bevragen we kinderen het beste? 



   
 

   
 

Jeugdraad 

- Momenteel bereiken we via de communicatie vooral de ouders, en niet rechtstreeks de 
kinderen en jongeren.  

 

Uitdagingen 

- Hoe kan de gemeente kinderen en jongeren rechtstreeks bereiken?  
- Hoe kan de gemeente jongeren op een laagdrempelige manier bevragen, en op de hoogte 

houden van de beslissingen van de gemeente?  
- Hoe kan de gemeente de jeugdraad versterken in zijn rol als officiële adviesraad voor het 

beleid voor kinderen en jongeren?  
- Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat kinderen en jongeren de weg vinden naar 

betrouwbare informatie over vragen die bij hen leven? 

 


