Omgevingsanalyse – oktober 2018
A. Samenvatting meest relevante cijfers/databronnen
1. Demografie
In 2017 telde Wervik 18.689 inwoners. Een groei van +5,6% op tien jaar tijd, iets lager dan de
gemiddelde groei van +6,5% in het Vlaams Gewest.
Die demografische groei is te danken aan een natuurlijke groei (meer geboortes dan sterfgevallen) en
vooral aan een positief migratiesaldo.
Volgens prognoses van de studiedienst van de Vlaamse Regering zal de bevolking in Wervik in de
periode 2017-2035 met 768 personen toenemen. Procentueel betekent dit een toename met +4,1%,
wat minder is dan de groeiprognose van +5,6% van West-Vlaanderen en +7,6% van het Vlaamse
Gewest.
De demografische structuur ziet er als volgt uit:
- minder dan 15 jaar:
17,5%
- 15 – 39 jaar:
29,7%
- 40 – 65 jaar:
31,9%
- 65 – 79 jaar:
14,4%
- 80 jaar en meer:
6,5%
Van die 18.689 inwoners is 17,5% van vreemde origine (13,6% EU en 3,9% niet-EU), wat Wervik
gemiddeld multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op
20,5%).
In 2017 waren er 7.786 private huishoudens in Wervik, de gemiddelde gezinsgrootte is 2,36 leden per
gezin.
In 2017 telde de potentiële beroepsbevolking in Wervik 8.489 personen.
Wervik kent een grotere afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19jaar en +65jaar t.o.v. bevolking 2064jaar) dan het Vlaamse Gewest (77,9 t.o.v. 70,5).

2. Welvaart
De welvaart in Wervik is relatief laag. Het gemiddeld inkomen per inwoner bedraagt 16.580 euro. Dit
is heel wat lager dan het gemiddelde van de Provincie (18.492 euro) en Vlaams Gewest (18.970 euro).
Ook de gemiddelde jaarlijkse groei van het belastbaar inkomen per inwoner over de periode 20052015 ligt lager (+2,80%). Ook in de Provincie groeide het belastbaar inkomen per inwoner over de
periode 2005 – 2015, met 3,10%. In het Vlaams Gewest was de groei 2,80%.
Dit vertaalt zich ook in de welvaartsindex, die op 94 zit. Het vergelijkt het gemiddeld inkomen per
inwoner met het gemiddelde van België. Een welvaartsindex lager dan 100 betekent dat het
gemiddeld inkomen per persoon lager is dan het nationaal gemiddeld inkomen. De welvaartsindex van
de Provincie bevindt zich op 104, die van het Vlaams Gewest op 107.
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3. Werkgelegenheid en werkzaamheidsgraad
In Wervik is 74% van de inwoners aan het werk, het Vlaams gemiddelde ligt op 72%.
Wervik kent in 2016 3.022 aantal werknemers. In de periode 2009-2016 is het aantal werknemers
gedaald met 2,7%.
De jobratio is de verhouding van het totaal aantal jobs voor loontrekkenden, zelfstandigen en helpers
tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64jaar). In 2015 bedroeg de jobratio 40,9% in Wervik.
Hiermee ligt de jobratio in Wervik veel lager dan 73,9% in West-Vlaanderen en 68,7% in het Vlaams
Gewest.
Ook de industrialiseringsgraad ligt in Wervik met 23% beduidend lager dan die van West-Vlaanderen
(43,9%) en Vlaanderen (41,8%). Dit is het aantal loontrekkers en zelfstandigen (excl. bijberoep) en de
helpers in de industrie t.o.v. het totaal aantal inwoners.
De ondernemersgraad duidt op het aantal zelfstandigen en helpers (15-64 jaar) t.o.v. het aantal
inwoners van 15-64 jaar. In Wervik bedraagt de ondernemersgraad 9,7%. Dit is lager dan de
ondernemersgraad in West-Vlaanderen (12,9) en het Vlaams Gewest (10,8).
De werkzaamheidsgraad is het aandeel van de werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64
jaar). In 2016 bedroeg de werkzaamheidsgraad 69,3% in Wervik, wat betekent dat bijna 70% van de
bevolking tussen de 20 en 64 jaar aan het werk was. Dit is vergelijkbaar met deze in de Provincie
(69,5%) en iets hoger dan de werkzaamheidsgraad van 67,2% in het Vlaams Gewest.

4. Werkloosheid
De niet-werkende werkzoekenden zijn werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid
voor de arbeidsmarkt.
De werkloosheidsgraad is het aandeel van de niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking
(werkenden + werkzoekenden). In Wervik bedraagt die in september 2017 zo’n 5,75%, dit is in lijn met
de provincie West-Vlaanderen (5,58%).
Bij de laaggeschoolden is de situatie iets minder rooskleurig. Laaggeschoolden zijn in 2017 in Wervik
sterker vertegenwoordigd in de niet-werkende werkzoekenden (55,3%) dan in West-Vlaanderen
(50,6%) en het Vlaams Gewest (46,6%).
Ook het aandeel jeugdwerklozen in de niet-werkende werkzoekenden is in Wervik in 2017 (24,1%)
hoger dan in West-Vlaanderen (22,9%) en het Vlaams Gewest (19,9%).
Bij het aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekende scoort Wervik in 2017 dan weer
beter, met 23,3% t.o.v. 28,2% in West-Vlaanderen en 28,1% in het Vlaams Gewest.
In 2017 zijn er in Wervik gemiddeld 42,5 openstaande vacatures per 100 niet-werkende
werkzoekenden. Dit ligt dan weer lager dan het gemiddelde van de Provincie (44,3) en Vlaams Gewest
(48,1).

5. Indicatoren van economische activiteit
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In 2016 zijn er 1.246 actieve ondernemingen in Wervik. Dit zijn het aantal btw-plichtige
ondernemingen.
De oprichtingsratio is de verhouding van het aantal opgerichte ondernemingen tot het totaal aantal
actieve ondernemingen. In 2016 kende Wervik een oprichtingsratio van 9,5%, wat hoger is dan de
oprichtingsratio van 7,8% in West-Vlaanderen en 8,7% in het Vlaams Gewest.
De stopzettingsratio is de verhouding van het aantal stopgezette ondernemingen tot het totaal aantal
actieve ondernemingen. In 2016 kende Wervik een stopzettingsratio van 7,1%, wat hoger is dan de
oprichtingsratio van 5,3% in West-Vlaanderen en 6,2% in het Vlaams Gewest.
In Wervik is 12,6% van de bebouwde oppervlakte bestemd voor bedrijvigheid. In de provincie is dat
17,8%.
Wervik telt 17,44 handelspanden per 1.000 inwoners. Dit ligt lager dan het gemiddelde van de
Provincie (24,95) en het Vlaams Gewest (19,22). Ook de winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners
is laag: 1.044m². In de provincie ligt dit gemiddelde zelfs op 2.406m², in het Vlaams Gewest op 2.036m².

6. Opleiding
Als we het aantal leerlingen van het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs bekijken t.o.v. de
kleuterpopulatie (2,5 – 5 jaar) volgens vestigingsplaats, dan heeft Wervik een lage score van 89,8
(t.o.v. Belfius cluster van 99,8 en het Vlaams Gewest van 102,5). Dit cijfer daalt wel.
Dit valt nog meer op bij het lager onderwijs: 91,7 (1.275 leerlingen in het lager onderwijs t.o.v. 1.390
kinderen tussen 6 en 11 jaar). In de cluster ligt dit op 93,1 – in het Vlaams Gewest op 100,0.
Dit cijfer is heel frappant in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs: 26,3 (335 leerlingen
in het secundair onderwijs t.o.v. 1.273 kinderen tussen 12 en 17 jaar). In de cluster komt dit cijfer op
56,7, in het Vlaams Gewest op 106,0.
Het aandeel leerlingen secundair TSO/BSO t.o.v. de studenten secundair onderwijs zit op 41,5. Dit
ligt iets hoger dan de 39 van West-Vlaanderen en 36,5 van het Vlaams Gewest.
Het aandeel studenten hoger onderwijs t.o.v. de 18-24-jarigen ligt in Wervik op 32,2%. Dit ligt veel
lager dan het cijfer van het arrondissement Kortrijk (41,40%), van de provincie West-Vlaanderen
(39,8%) en het Vlaams Gewest (43,6%).
Ook naar universiteitsstudenten scoort Wervik niet goed. Het aantal universiteitsstudenten t.o.v. de
studenten hoger onderwijs bedraagt 42,9%. Dit ligt lager dan het arrondissement Kortrijk (46,0%),
West-Vlaanderen (45,6%) en het Vlaams Gewest (50,9%).
Uit de survey blijkt dat 83% van de inwoners tevreden is over de onderwijsvoorzieningen, 4% is
ontevreden en 13% is neutraal. Dit ligt iets lager dan de cijfers van het Vlaams Gewest: 87% tevreden,
3% ontevreden en 9% neutraal.

7. Zorg en gezondheid
Naar totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-3 jarigen scoort Wervik
48%. Dit ligt hoger dan 40% bij de Belfius cluster en 42% in het Vlaams Gewest (in 2016).
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Ook naar het aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg (assistentiewoningen en
woonzorgcentra) t.o.v. 1.000 65-plussers behaalt Wervik een mooie score: 82,9 t.o.v. een score van
74,8 in de Belfiuscluster en 76,0 in Vlaams Gewest.
Heel belangrijk is ook dat uit de survey blijkt dat de inwoners ook tevreden zijn over de aangeboden
kinderopvang, net als over de ouderenvoorzieningen in Wervik.
De bewoners zijn iets minder tevreden over de aanwezige gezondheidsvoorzieningen.

8. Welzijn en kansarmoede
Qua aantal leefloners per 1.000 inwoners scoort Wervik beter dan het Vlaams gewest (2,2 t.o.v. 6,0).
We zien wel dat in de leeftijdsklasse 18 t.e.m. 24jaar het aantal leefloners per 1.000 inwoners op
12,5 zit in Wervik. Dit is nog lager dan het Vlaams gemiddelde (22,4), maar wel een cijfer dat serieus
stijgt.
Concreet betekent dit dat in 2017 er in Wervik 41 personen leven van een leefloon, daarvan situeren
er zich 19 in de leeftijdsklasse 18-24jaar.
We hebben in Wervik ook nog steeds een te hoge kansarmoede-index! Dit geeft het % geboorten weer
in kansarme gezinnen. In Wervik zit dit cijfer in 2016 op 16,1% terwijl dit zich in het Vlaams Gewest
situeert op 12,8%. Dit cijfer groeit jaarlijks nog.
In 2016 waren in Zuid-West-Vlaanderen 21 kansarme buurten, verspreid over 6 gemeenten. Kortrijk
telt er 11 met in totaal 12.624 inwoners. Menen telt er 4, met in totaal 4.976 inwoners, Wervik 3 met
2.788 inwoners. Avelgem, Harelbeke en Waregem tellen elk 1 kansarme buurt. In 2013 waren deze 3
buurten ook al als kansarme buurt geklasseerd.

9. Wonen en woonomgeving
In 2017 waren er in Wervik 8.327 woongelegenheden. In de periode 2010-2017 is het totaal aantal
woongelegenheden in Wervik gestegen met 4,6%, wat lager ligt dan de toename met +5,8% in WestVlaanderen en met + 6,5% in het Vlaams Gewest.
In Wervik ligt het bouwjaar voor 40,1% van de gebouwen vóór 1946 en voor 26,9% na 1981. De
ouderdom van de gebouwen ligt hiermee hoger in vergelijking met West-Vlaanderen en zeker met het
Vlaams Gewest.
In 2017 worden 72% van het totaal aantal bewoonde woongelegenheden in Wervik bewoond door
de eigenaar, identiek aan het gemiddelde van West-Vlaanderen.
De nieuwbouwintensiteit bedraagt in Wervik 0,6%, dit is identiek aan het Vlaams Gewest en iets lager
dan in West-Vlaanderen (0,8%)
De renovatie-intensiteit in 2016 bedraag 0,8%. Dit is hoger dan West-Vlaanderen (0,7%) en het Vlaams
Gewest (0,6%).
De gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond was in Wervik in 2014 100 euro/m². Dit is veel lager dan
in de Belfius cluster (153 euro/m²) en in het Vlaams Gewest (175 euro/m²).
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In de periode 2005-2014 is de verkoopprijs van bouwgrond met 11,6% gestegen in Wervik, maar de
verkoopprijs steeg nog veel sterker met +51,1% in de Belfius cluster en met +59,6% in het Vlaams
Gewest.
Ook appartementen, studio’s, gewone rijhuizen en villa’s, bungalows en landhuizen zijn in 2016 in
Wervik goedkoper dan in de gemeenten van de Belfius cluster en het Vlaams Gewest. De verkoopprijs
van een woongelegenheid stijgt wel sneller in Wervik.
Wervikanen zijn best tevreden over hun stad. Dit blijkt uit een aantal indicatoren uit de survey.
De Wervikse burgers wel tevreden zijn over hun woning.
74% is tevreden over de buurt waarin ze wonen, dit is iets lager dan 79% in het Vlaams Gewest. 72%
van de inwoners is tevreden over de stad, iets lager dan 76% van de inwoners van het Vlaams Gewest.
Naar fierheid over de stad haalt Wervik een lagere score dan het Vlaams Gewest: 61% van de
inwoners is fier over Wervik, 26% is neutraal en 13% is het oneens. In het Vlaams Gewest zijn de cijfers:
69% eens, 22% neutraal en 9% oneens.
88% van de inwoners woont graag in Wervik.
Qua netheid kan het beter: 61% van de inwoners vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over
het algemeen netjes zijn. 26% is het daarmee oneens, 14% reageert neutraal op deze vraag. In het
Vlaamse Gewest is 68% het daarmee eens, 21% oneens en 12% neutraal.
78% van de Wervikanen heeft geen intentie om in de komende 5 jaar te verhuizen. 12% heeft de
intentie om te verhuizen binnen Wervik, 10% om te verhuizen naar een andere gemeente.
Wervik telt in 2017 912 sociale huurwoningen. Dit aantal is in stijgende lijn, in 2014 waren er 900
sociale huurwoningen. Er zijn 20 woningen onder het beheer van een sociaal verhuurkantoor en 892
onder het beheer van een sociale huisvestigingsmaatschappij.
Dit komt neer op een aandeel van 11,7% van de sociale huurwoningen t.o.v. de particuliere
huishoudens. Dit is een hoog cijfer, in vergelijking met 8,2% in de regio Zuid-West-Vlaanderen, 6,3%
in West-Vlaanderen en 5,9% in het Vlaams Gewest.
In 2017 stonden er 209 unieke gezinnen op een wachtlijst voor sociale huisvesting in Wervik. Dit is
een lichte daling tegenover 2016 (223 unieke gezinnen). In Wervik bedraagt het aandeel van unieke
gezinnen op een wachtlijst t.o.v. het totaal aantal particuliere huishouden in 2017 2,7%. Dit is lager
dan het cijfer van de regio Zuid-West-Vlaanderen met 4,4% en lager dan de 4,2% van West-Vlaanderen
en 4,5% van het Vlaams Gewest.
Uit de survey blijkt dat 72% van de inwoners vindt dat er een voldoende aanbod van groen is in de
buurt. Dat is lager dan het gemiddelde van 80% van het Vlaams Gewest. Hetzelfde antwoord komt
terug bij de vraag of er voldoende aanbod aan groen is in de gemeente.
Slechts 60% van de ondervraagden is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de stad,
17% is ontevreden over het aanbod en 24% reageert neutraal op deze vraag. In het Vlaams Gewest
zijn de resultaten: 75% tevreden – 15% neutraal en 10% ontevreden.
13% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woning een gezonde dosis (wijk)groen,
zoals vb. een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat slechts 1,0% van het totale grondgebied van de stad.
Gemiddeld zit dit cijfer op 20,6%.
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86% van de ondervraagden is tevreden over de huisvuilvoorzieningen in Wervik (identiek aan Vlaams
Gewest).

10. Mobiliteit en logistiek
In 2017 telde Wervik 118,2 personenwagens per 100 huishoudens, wat lager ligt dan 129,4 in het
arrondissement Kortrijk of 126,6 in het Vlaams Gewest.
In 2016 stapten er gemiddeld 608 reizigers op de trein op een weekdag, 268 op zaterdag en 365 op
zondag. In vergelijking met 2009 zijn deze aantallen gestegen: + 3,8% op een weekdag, +15,5% op
zaterdag en +26,7% op zondag.
Uit de survey blijkt dat het dominant vervoersmiddel voor de verplaatsing naar het werk, school of
opleiding in Wervik de auto is: 72% gebruikt hiervoor de auto terwijl in Vlaanderen dit op 59% ligt.
Andere vervoersmiddelen zijn: 5% te voet (Vlaanderen: 4%), 14% met de fiets (Vlaanderen: 16%), 5%
met het openbaar vervoer (Vlaanderen 16%) en 4% kiest een ander vervoersmiddel.
Naar tijdsduur van de verplaatsing tussen de woonplaats en werk, school of opleiding blijkt de
grootste groep tussen de 15 en 30 minuten onderweg te zijn (39%). 26% is minder dan 15 minuten
onderweg, 25% tussen 30 minuten en 1 uur. 10% van de Wervikanen is meer dan 1 uur onderweg.
Uit de survey blijkt wel dat slechts 40% van de ondervraagden vindt dat er voldoende openbaar
vervoer is in de buurt. Dit cijfer ligt heel wat lager dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest (64%).
Naar veiligheid toe vindt slechts 42% van de ondervraagden het veilig om te fietsen in Wervik. In het
Vlaams Gewest ligt dit gemiddelde op 52%.
Slechts 24% van de ondervraagden vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen in Wervik.
33% reageert neutraal. Dus 42% vindt het Wervikse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen
naar school te gaan. Het Vlaams gemiddelde ligt op 33% eens, 25% neutraal en 42% oneens dat het
veilig is voor kinderen om zich te verplaatsen in de stad/gemeente.
Daarnaast blijkt ook dat slechts 30% vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Wervik. In het Vlaamse
Gewest vindt 42% van de ondervraagden dat er voldoende fietspaden zijn in hun gemeente.
34% is het eens dat de fietspaden in een goede staat zijn, 30% staat hier neutraal tegenover en 37%
is het oneens met deze stelling. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 44% eens, 24% neutraal en 32%
oneens.
De Wervikanen beoordelen de voetpaden beter: 43% is het eens met de stelling dat de voetpaden in
goede staat zijn, 28% reageert neutraal en 30% is het oneens. Maar deze cijfers liggen ook lager dan
de Vlaamse gemiddeldes: 48% is het eens – 23% neutraal en 29% oneens.
35% van de Wervikanen vindt dat er voldoende parkeerplaatsen voor bewoners zijn, 42% is het
oneens met deze stelling en 22% reageert neutraal op deze stelling. In Vlaanderen is 53% het eens dat
er voldoende parkeerplaatsen voor bewoners zijn in hun gemeente/stad, 20% is neutraal en 27% is het
oneens.

11. Cultuur en vrije tijd
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50% van de Wervikse bevolking doet minstens wekelijks aan sport, 24% doet het minstens
maandelijks en 26% doet nooit of uitzonderlijk sport. Dit is in lijn met het Vlaams gemiddelde.
Er werd dan gevraagd wie er het afgelopen jaar gebruik maakte van de sportvoorzieningen in Wervik
(sporthal, looppiste, …): 63% maakt nooit gebruik van de sportvoorzieningen, 16% tot 12 keer per jaar
en 21% meer dan 12 keer per jaar.
Om te zwemmen gaat 8% van de ondervraagden meer dan 12 keer naar het zwembad in Wervik. 24%
gaat tot 12 keer per jaar zwemmen in Wervik, 65% gaat er nooit zwemmen. 3% antwoordt dat er geen
zwembad is in Wervik.
Algemeen is 73% tevreden over de sportvoorzieningen in Wervik, 9% ontevreden en 17% reageert
neutraal. Dit is in lijn met het Vlaams Gewest.
Naar aanwezige sportinfrastructuur per 1.000 inwoners (2,9) scoort Wervik iets lager dan het
gemiddelde van de Belfius cluster (3,2) en het Vlaams Gewest (3,2).
Als we kijken naar het aantal aanwezige sportclubs in Wervik per 1.000 inwoners dan krijgen we een
cijfer van 3,1 in 2017. Dit is lager dan het Belfius gemiddelde van 4,8 en 4,2 van het Vlaams Gewest.
Men is iets minder tevreden over de recreatievoorzieningen in de stad: 58% is tevreden, 14%
ontevreden en 28% neutraal. Het Vlaams gemiddelde ligt op 68% tevreden, 11% ontevreden en 20%
neutraal.
Over de culturele voorzieningen is 65% tevreden, 25% neutraal en 10% ontevreden. Gemiddeld in het
Vlaams Gewest is 72% tevreden, 18% neutraal en 10% ontevreden.
Wat het bijwonen van een evenementen het afgelopen jaar betreft, scoort Wervik goed, zowel op
sport-, plein- als culturele evenementen.
44% van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar tot 12 keer in Wervik een sportevenement
bijgewoond (39% in Vlaams Gewest). 61% heeft een pleinevenement bijgewoond (55% in Vlaams
Gewest) en 55% heeft een cultureel evenement bijgewoond (48% in Vlaams Gewest).
In 2015 telde de bibliotheek van Wervik (individuele gebruikers) minder leners t.o.v. de totale
bevolking dan het Vlaams Gewest: 17,9% t.o.v. 21,0%. In de Belfius cluster ligt het gemiddelde op
21,8%. Vooral bij de leners jonger dan 15 jaar (t.o.v. totaal aantal jongeren onder 15 jaar) scoren we
lager: 36,9% (t.o.v. Belfius 48,4% en Vlaams Gewest 40,5%). Het cijfer is wel stijgend in Wervik.
Uit de survey blijkt dat 46% van de Wervikanen het afgelopen jaar nooit de bib bezocht heeft (52% is
het gemiddelde in het Vlaams Gewest), 34% bezocht de bibliotheek tot 12 keer per jaar (32% Vl.
Gemiddelde) en 20% bezocht de bibliotheek meer dan 12 keer het afgelopen jaar (t.o.v. 15% in het
Vlaams Gewest).
53% van de ondervraagden vindt dat er in Wervik voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen
tot 12 jaar, in het Vlaamse Gewest ligt dit cijfer op 61%. 20% van de Wervikanen is het daarmee
oneens, 27% reageert neutraal.
Wervik doet ook zijn best om de jeugd te bekoren, maar met minder succes: slechts 41% is tevreden
met de voorzieningen voor de jeugd, 32% is ontevreden en 27% is neutraal. Dit is lager dan het Vlaams
gemiddelde: 51% tevreden, 26% ontevreden en 23% neutraal.
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Er zijn wel voldoende activiteiten voor ouderen in Wervik vinden de respondenten: 79% is het eens –
7% oneens en 14% reageert neutraal. In het Vlaams Gewest zijn de gemiddeldes: 71% eens – 10%
oneens en 19% neutraal.
Naar winkelen toe is 71% het eens dat er voldoende winkels in de buurt zijn voor dagelijkse
boodschappen. 15% is het oneens, 14% reageert neutraal. Dit is in lijn met het Vlaams Gewest: 73%
eens – 18% oneens en 9% neutraal.
Maar Wervik scoort heel slecht op de shopping- en winkelvoorzieningen in de stad: slechts 28% is
tevreden, 50% is ontevreden en 22% reageert neutraal. Deze scores zijn heel wat slechter dan de
gemiddeldes van het Vlaams Gewest: 63% tevreden – 19% ontevreden en 18% neutraal.
Ook over het aanbod van restaurants en eetcafés zijn we in Wervik minder tevreden dan elders: 56%
tevreden – 18% ontevreden en 26% neutraal. In het Vlaams Gewest scoort men gemiddeld: 73%
tevreden – 11% ontevreden en 16% neutraal.
Ook op het gebied van de uitgaansgelegenheden scoort Wervik slecht: 23% is tevreden over de
uitgaansmogelijkheden, 40% is ontevreden en 37% reageert neutraal. De gemiddelden zijn 51%
tevreden, 23% ontevreden en 26% neutraal.

12. Overheid
De bewoners voelen zich wel voldoende geïnformeerd door de stad:
- over de activiteiten in en door de stad (76% tevreden)
- over de initiatieven in en door de stad (65% tevreden)
- iets minder over de beslissingen in en door de stad (48% tevreden).
Deze cijfers liggen in lijn met de gemiddeldes van het Vlaams Gewest.
De Wervikanen reageren ook wel tevreden over de loketvoorzieningen in Wervik (73% tevreden). In
het Vlaams Gewest ligt de gemiddelde score op 77%.
We zijn in Wervik iets minder tevreden van de algemene dienstverlening in de stad dan het
gemiddelde (69% t.o.v. 73% tevreden). 9% is ontevreden (7% in Vlaams Gewest), 21% staat hier
neutraal tegenover (identiek aan Vlaams Gewest).
Qua digitale dienstverlening scoort Wervik niet zo goed: 56% is tevreden over de digitale
dienstverlening in de stad, dat is toch 9% minder dan de respondenten in het Vlaams Gewest. 13% in
Wervik is hier ontevreden over, in het Vlaams Gewest is 9% ontevreden. 31% van de Wervikanen
reageert neutraal op deze stelling, t.o.v. 26% in het Vlaams Gewest.
Naar consultatie van de bewoners toe behaalt Wervik een niet zo hoge score: 43% is het eens met de
stelling dat het stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen te
betrekken, 27% is het oneens en 30% is hier neutraal over. 43% is het eens met de stelling dat het
stadsbestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners, 25% is het oneens en
32% reageert hier neutraal op. Deze cijfers liggen in lijn met de gemiddelden van het Vlaams Gewest.
Naar vertrouwen toe heeft de Wervikse bevolking minder vertrouwen in de verschillende overheden
dan in het Vlaams Gewest:
- vertrouwen in de federale overheid:
o 11% van de Wervikanen heeft er veel vertrouwen in (16% in het Vlaams Gewest)
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o
o

48% van de Wervikanen heeft er weinig vertrouwen in (39% in het Vlaams Gewest)
41% reageert neutraal (44% in het Vlaams Gewest).

-

vertrouwen in de Vlaamse Overheid:
o 14% Wervikanen heeft er veel vertrouwen in (22% in het Vlaams Gewest)
o 40% van de Wervikanen heeft er weinig vertrouwen in (33% in Vlaams Gewest)
o 47% reageert neutraal op deze stelling (45% in Vlaams Gewest)

-

vertrouwen in het eigen stadsbestuur:
o 27% Wervikanen heeft er veel vertrouwen in (35% in het Vlaams Gewest)
o 25% van de Wervikanen heeft er weinig vertrouwen in (20% in Vlaams Gewest)
o 48% reageert neutraal op deze stelling (45% in Vlaams Gewest)

-

vertrouwen in de politie:
o 35% Wervikanen heeft er veel vertrouwen in (47% in het Vlaams Gewest)
o 21% van de Wervikanen heeft er weinig vertrouwen in (15% in Vlaams Gewest)
o 44% reageert neutraal op deze stelling (38% in Vlaams Gewest)

De Wervikanen hebben ook weinig vertrouwen in de pers/media. 9% zegt veel vertrouwen in de
pers/media te hebben, 43% weinig vertrouwen en 48% heeft hier een neutrale mening over. Dit is in
lijn met het Vlaams Gewest.

13. Samenleven
De Wervikanen hebben een goed contact met andere buurtbewoners (65% t.o.v. het Vlaams
gemiddelde van 58%) en vinden het aangenaam om in hun buurt met de mensen te praten (81%
eens).
Van de 18.689 inwoners is 17,5% van vreemde origine (13,6% EU en 3,9% niet-EU). 45% van de
Wervikanen is het eens met de stelling dat de verschillende culturen goed samen leven in Wervik
(t.o.v. 54% in Vlaams Gewest). 22% is het oneens over deze stelling.
51% geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert
kennen (Vlaams Gewest scoort hier 63%). Bovendien is 30% van mening dat er in Wervik te veel
mensen uit een andere cultuur wonen.
73% van de Wervikanen voelt zich zelden tot nooit onveilig in de stad en 82% in zijn buurt. De agenten
van de politiezone Arro Ieper registreerden op een jaar tijd 485 diefstallen, afpersingen en
geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 26,2 per 1.000 inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het
gemiddeld om 22,9 feiten per 1.000 inwoners.
Naar verkeershinder toe heeft 1 op de 5 Wervikanen vaak/altijd last van agressief verkeersgedrag.
36% vindt dat er af en toe te snel gereden wordt. Naar sluipverkeer en lawaaihinder door het verkeer
behaalt Wervik wel betere resultaten dan het Vlaams Gewest: 16% heeft vaak/altijd last van het
verkeer, in het Vlaams Gewest zit dit resultaat op 28%.
De Wervikanen werden ook ondervraagd over de hinder die ze in de buurt ondervinden, hiervoor werd
een gemiddelde genomen van verschillende items over buurtproblemen. 14% ondervond geen tot
weinig hinder het afgelopen jaar (17% in Vlaams Gewest), 68% ondervond beperkte hinder (61%
Vlaams Gewest) en 19% ondervond hinder (22% in Vlaams Gewest).
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#indicatoren waarop Wervik goed scoort
Dit betekent ook dat we op deze zaken kunnen verder doen met het huidig beleid maar minder
inspanningen moeten doen naar de toekomst.
Werkgelegenheid
-

# inwoners aan het werk: 74% <-> 72% Vlaams Gewest

Zorg en gezondheid
-

# kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-3-jarigen: 48% <-> 40% Belfiuscluster
- 42% Vlaams Gewest
survey: inwoners zijn tevreden over de aangeboden kinderopvang
# plaatsen in residentiële ouderenzorg t.o.v. 1.000 65-plussers: 82,9 <-> 74,8 Belfius - 76,0
Vlaams Gewest
survey: inwoners zijn tevreden over de aangeboden ouderenvoorzieningen

Welzijn en kansarmoede
-

aantal leefloners per 1.000 inwoners: 2,2 <-> 6,0 Vlaams Gewest
aantal leefloners per 1.000 inwoners in leeftijdklasse 18 t.e.m. 24jaar: 12,5 <-> 22,4

Wonen en woonomgeving
-

gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond (2014): 100 euro/m² <-> 153 euro/m² Belfiuscluster
- 177 euro/m² Vlaams Gewest
gemiddelde verkoopprijs van appartementen, flats en studio’s (2016): 197.667 euro <->
206.632 euro Belfiuscluster – 227.855 euro Vlaams Gewest
gemiddelde verkoopprijs gewone woonhuizen: (2016) 156.490 euro <-> 203.974 euro
Belfiuscluster – 228.480 euro Vlaams Gewest
gemiddeld verkoopprijs villa’s, bungalows en landhuizen (2016): 352.688 euro <-> 311.382
euro Belfiuscluster – 374.705 euro Vlaams Gewest
aandeel sociale huurwoningen t.o.v. particuliere huishoudens: 11,7% <-> 8,2% regio Z-WVlaanderen – 6,3% Provincie – 5,9% Vlaams Gewest
aandeel unieke gezinnen op een wachtlijst voor sociale huisvesting t.o.v. totaal aantal
particuliere huishoudens: 2,7% <-> 4,4% regio Z-W-Vlaanderen – 4,2% Provincie – 4,5% Vlaams
Gewest

Cultuur en vrije tijd
-

inwoners tevreden over sportvoorzieningen: 73%
bijwonen van sport-, plein- en culturele evenementen
voldoende activiteiten voor ouderen

#indicatoren waarop Wervik minder goed scoort
Dit betekent ook dat we op deze zaken meer inspanningen moeten doen naar de toekomst.

Demografie
-

afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19jaar en +65-jaar t.o.v. 20-64jaar): 77,9 <-> 70,5 Vlaams
Gewest

Welvaart

pag. 10

-

gemiddeld inkomen per inwoner: 16.580 euro <-> 18.492 euro Provincie – 18.970 euro Vlaams
Gewest

Werkgelegenheid en werkzaamheidsgraad
-

jobratio (aantal jobs voor loontrekkenden, zelfstandigen en helpers tot bevolking op
beroepsactieve leeftijd 15-64jaar): 40,9% <-> 73,9% Provincie – 68,7% Vlaams Gewest
industrialiseringsgraad: 23% <-> 43,9% Provincie – 41,8% Vlaams Gewest

Werkloosheid
-

aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden: 55,3% <-> 50,6% Provincie –
46,6% Vlaams Gewest
aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden: 24,1% <-> 22,9% Provincie – 19,9%
Vlaams Gewest

Indicatoren van economische activiteit
-

aantal handelspanden per 1.000 inwoners: 14,44 <-> 24,95 Provincie – 19,22 Vlaams Gewest

Opleiding
-

aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. kleuterpopulatie (2,5 – 5
jaar): 89,8 <-> 99,8 Belfiuscluster en 102,5 Vlaams Gewest
aantal leerlingen in lager onderwijs t.o.v. kinderen tussen 6 – 11 jaar: 91,7 <-> 93,1
Belfiuscluster - 100 Vlaams Gewest
aantal leerlingen in gewoon en buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. kinderen tussen 12 –
17 jaar: 26,3 <-> 56,7 Belfiuscluster – 106,0 Vlaams Gewest
aandeel leerlingen secundair TSO/BSO t.o.v. studenten secundair onderwijs: 41,5 <-> 39
Provincie – 36,5 Vlaams Gewest
aandeel studenten hoger onderwijs t.o.v. 18-24-jarigen: 32,2 <-> 41,4 arr. Kortrijk – 39,8
Provincie – 43,6 Vlaams Gewest
aantal universiteitsstudenten t.o.v. studenten hoger onderwijs: 42,9 <-> 46 arr. Kortrijk – 45,6
Provincie – 50,9 Vlaams Gewest

Welzijn en kansarmoede
-

kansarmoede-index (%geboorten in kansarme gezinnen): 16,1 <-> 12,8 Vlaams Gewest
kansarme buurten: 3 – 2.788 inwoners

Wonen en woonomgeving
-

fierheid over de stad: 61% <-> 69% Vlaams Gewest
tevredenheid over netheid van straten en voetpaden: 61% <-> 68% Vlaams Gewest
aanbod groen in de buurt: 72% voldoende <-> 80% Vlaams Gewest
tevreden over natuur- en groenvoorzieningen in de stad: 60% <-> 75% Vlaams Gewest
aandeel wijkgroen in totale oppervlakte van de stad: 1% <-> 20,6% Vlaams Gewest

Mobiliteit en logistiek
-

auto als dominant vervoersmiddel voor verplaatsing werk, school of opleiding: 72% <-> 59%
Vlaams Gewest
voldoende openbaar vervoer in de buurt: 40% <-> 64% Vlaams Gewest
veilig fietsen in Wervik: 42% <-> 52% Vlaams Gewest
veilig voor kinderen om zich te verplaatsen in Wervik: 24% <-> 33% Vlaams Gewest
voldoende fietspaden in Wervik: 30% <-> 42% Vlaams Gewest
fietspaden in goede staat: 34% <-> 44% Vlaams Gewest
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-

voldoende parkeerplaatsen voor bewoners: 35% <-> 53% Vlaams Gewest

Cultuur en vrije tijd
-

aantal aanwezige sportclubs per 1.000 inwoners: 3,1 <-> 4,8 Belfiuscluster – 4,2 Vlaams
Gewest
tevreden over recreatievoorzieningen: 58% <-> 68% Vlaams Gewest
# leners in bibliotheek t.o.v. totale bevolking: 17,9% <-> 21% Vlaams Gewest
# leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder 15 jaar: 36,9% <-> 48,4%
Belfiuscluster – 40,5% Vlaams Gewest
voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar: 53% <-> 61% Vlaams Gewest
tevreden over voorzieningen voor de jeugd: 41% <-> 51% Vlaams Gewest
tevreden over shopping- en winkelvoorzieningen: 28% <-> 63% tevreden Vlaams Gewesr
tevreden over aanbod van restaurants en eetcafés: 56% <-> 73% Vlaams Gewest
tevreden over uitgaansgelegenheden: 23% <-> 51% tevreden

Overheid
-

tevreden over digitale dienstverlening: 56% <-> 65% Vlaams Gewest
veel vertrouwen in federale overheid: 11% <-> 16% Vlaams Gewest
veel vertrouwen in Vlaams Overheid: 14% <-> 22% Vlaams Gewest
veel vertrouwen in stadsbestuur: 27% <-> 35% Vlaams Gewest
veel vertrouwen in de politie: 35% <-> 47% Vlaams Gewest

B. Te overwegen aanzet tot doelstellingen
De omgevingsanalyse is een foto, een momentopname van de huidige stand van zaken van Wervik,
Geluwe en Kruiseke. Het is een verzameling van een aantal databronnen.
Het doel van de opmaak van zo’n omgevingsanalyse is om de beleidsontwikkeling te ondersteunen,
door het vastleggen van doelstellingen.
Om de effectiviteit van de doelstellingen zo hoog mogelijk te houden wordt het aantal best beperkt.
Zaken die het stadsbestuur goed doet, moeten verder worden uitgevoerd.
Er wordt best gefocust op zaken waar Wervik relatief zwak scoort en er een noodzaak is aan
verbetering én waar het stadsbestuur zelf iets aan kan veranderen.
1. werken op imago / fierheid van de Wervikaan: positieve communicatie o.a. via de stadskrant
Waarheen, de website, sociale media, de (digitale) dienstverlening …
2. mobiliteit
3. economische slagkracht van de Wervikaan moet omhoog: meer industriegrond
4. meer groen & natuur in de stad
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C. Databronnen
De opmaak van deze omgevingsanalyse werd vooral gebaseerd op de socio-economische analyse van
Zuid-West-Vlaanderen en het rapport ‘jouw gemeente in cijfers’.
-

Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen
o opgemaakt door Resoc Z-W-Vlaanderen, POM W-Vlaanderen en vele streekpartners
o focust zoveel mogelijk op de 13 gemeenten van de regio Z-W-Vlaanderen. Dit zijn de
12 gemeenten van het arrondissement Kortrijk, aangevuld met Wervik uit
arrondissement Ieper
o bundelt de meest actuele cijfers en statistieken in 12 beleidsdomeinen:
 demografie
 welvaart
 arbeidsmarkt
 economische activiteit
 kenniseconomie en innovatie
 onderwijs en opleiding
 zorg en gezondheid
 welzijn en kansarmoede
 wonen
 mobiliteit en logistiek
 toerisme en recreatie
 energie
o vergelijking wordt gemaakt met de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest
o bevat enkel objectieve data en cijfers

-

Jouw gemeente in cijfers
o rapport opgemaakt door Agentschap Binnenlands bestuur
o 12 thema’s:
 demografie
 ruimte & infrastructuur
 wonen & woonomgeving
 mobiliteit
 natuur, milieu & energie
 cultuur & vrije tijd
 overheid
 armoede
 samenleven
 onderwijs & vorming
 ondernemen & werken
 zorg & gezondheid
o een selectie van ongeveer 100 omgevingsindicatoren uit geregistreerde databanken
o bevat ook heel wat surveyindicatoren. In 2017 werd de survey gemeentemonitor
uitgevoerd in alle Vlaamse gemeenten. In Wervik werden 950 mensen bevraagd, 357
ondervraagden hebben geantwoord (responsgraad = 37,6%). De gemiddelde
responsgraad is 39,3%.
o waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van de Belfiusindeling (Wervik = woongemeente met toenemend # jongeren – daarin 30 gemeenten)
en het Vlaamse Gewest.
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