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Onderzoeksvragen

 Wat is leefbaarheid?

+ om leefbaarheid te verhogen: waarop moet ingezet worden.

 Is kernselectie nodig voor leefbare kern, maw hebben geselecteerde kernen 

een hogere leefbaarheidsscore dan niet geselecteerde kernen

 Kan  leefbaarheid voorspeld worden op basis van kwantitatieve data?



Tijdslijn

2010: PRS in herziening- opdracht ivm leefbaarheid van kernen

• 2012 - literatuuronderzoek

• 2013 - Ontwikkeling methodiek +  actualisatie van de kernen

• 2014 – kwantitatieve analyse van de kernen

2015-2016: ontwikkeling methodiek kwalitatieve 
leefbaarheidsanalyse

• Pilootonderzoek Poperinge

2017: GO voor provinciaal onderzoek LBH

• 2017-2020 – veldwerk

• 2020-2021 – analyse

• 2022: beleidsaanbevelingen



Kernen?

268 kernen in het 

buitengebied in WVL



Bevraging leefbaarheid



Veldwerk

268 KERNEN (SOMMIGE 

GEMEENTEOVERSCHRIJDEND)

PER GEMEENTE GEORGANISEERD AAN DE HAND VAN 

SLEUTELFIGUREN (10 À 15 

SLEUTELFIGUREN PER KERN)

WAAR MOGELIJK ONLINE 

BEVRAAGD (SOCRATOS)



 1938 respondenten - sleutelfiguren

 Gespreid over 198 kernen (74% van alle kernen)

 Kennis kern op basis van werk (37%), verenigingsleven (52%) vrijwilliger (1%) 

(rest: niet ingevuld)

 40% jonger dan 50j, 60% ouder dan 50 jaar



46 gemeenten van 

de 63 gemeenten 

met minstens 1 

kern hebben 

deelgenomen aan 

het onderzoek



Onderzoeksvragen

 Wat is leefbaarheid?

 Is kernselectie nodig voor leefbare kern? 

 Kan  leefbaarheid voorspeld worden op basis van kwantitatieve data?



Wat is leefbaarheid: verschillende analyses

 Leefbaarheid ontrafeld

 Analyse op kernenniveau



Inhoud bevraging

Uitgebreide vragenlijst:

- Items (score)

- Vragen met versch. 

antwoordmogelijkhed

en

- Open vragen 

(suggesties)

- Score per dimensie



1e analyse: Leefbaarheid ontrafeld

 Op basis van informatie over 198 (74%) kernen/1938 respondenten

 Elke component van leefbaarheid: score van 1 tot 10



1e analyse: Leefbaarheid ontrafeld

Elke component bestaat uit meerdere items (aspecten)

Welke aspecten zijn meest doorslaggevend bij de beoordeling?

 Verkeersveiligheid (+):

 Verkeersdrukte, (doorgaand) vrachtverkeer, vraag voor meer aandacht voor fietsers

 Sociale veiligheid (+)

 Onveiligheidsgevoelens

 Fysieke woonomgeving (+++)

 Netheid en staat van straten, voetpaden, openbaar domein, uitwendige kwaliteit 

van de woningen



1e analyse: Leefbaarheid ontrafeld

Wat is meest doorslaggevend bij beoordeling

 Sociaal leven (++)

 ‘Goede reputatie’ en ‘verantwoordelijkheidsgevoel’

 Activiteiten en deelname aan activiteiten in de kern

 Voorzieningen (++)

 Sterkste samenhang met sportvoorzieningen, culturele voorzieningen, kleine 

handelszaken en ontmoetingsplaatsen met aandacht voor verschillende 

doelgroepen

 Naast nabijheid en toegankelijk is ook kwaliteit belangrijk



1e analyse: Leefbaarheid ontrafeld

Wat is meest doorslaggevend bij beoordeling

 Mobiliteit (+)

 geen/gebrekkige ontsluiting van de kern, 

 Openbaar vervoer

 Beleidsbetrokkenheid (+++)

 Belangrijke impact op LBH - Alle items spelen

 (Voldoende) inspraakmogelijkheden en aandacht van lokale politiek voor de kern



2e analyse: analyse op kernen-niveau

 Enkel kernen met voldoende

respondenten :114 kernen (42,5%)

 Antwoorden van 1.233 

sleutelfiguren (64%)



2e analyse: analyse op kernen-niveau

Indeling in 3 groepen: 

1. lage leefbaarheidsscore, 

2. gemiddelde leefbaarheidsscore

3. hoge leefbaarheidsscore

Over alle kernen heen:

kernen met hoogste LHB-score scoren op alle dimensies hoogst

Leefbaarheid is niet kwestie van 1 component, het is het samenspel van de verschillende dimensies



2e analyse: analyse op kernen-niveau

 Geografische spreiding: de drie groepen (hoog – gemiddeld - laag) zijn 

verspreid over gans de provincie.

 Spreiding in de waarden tussen hoogste en laagste groep:

 De grootste verschillen zien we op vlak van voorzieningen (1,64 punten 

verschil) en op vlak van het sociaal leven (1,52 punten verschil) 

 Kleinste verschillen op vlak van verkeersveiligheid en sociale veiligheid 



2e analyse: analyse op kernen-niveau

Kenmerkend voor kernen met hoogste totale leefbaarheidsscores

 Ligging tussen stad en platteland

 Heeft de voordelen van de stad: nabijheid van voorzieningen, vlotte ontsluiting

 Heeft de voordelen van het platteland: rust, open ruimte, 

 Combinatie gevarieerd/divers verenigingsleven (voor elke wat wils) /voorzieningenaanbod

 Hoogste scores op beleidsbetrokkenheid/verkeersveiligheid/voorzieningen

Kenmerkend voor kernen met laagste leefbaarheidsscores

 Combinatie van problematieken

 Verkeersproblematiek (drukke doortocht, zwaar verkeer in kern)

 Gebrek aan ontmoetingsmogelijkheden/aangepaste infrastructuur hiervoor

 Gevoel niet gehoord te worden door lokale politiek

 Laagste scores op beleidsbetrokkenheid/sociaal leven/fysiek woonklimaat/voorzieningen



onderzoeksvragen

 Wat is leefbaarheid?

 Is kernselectie nodig voor leefbare kern? 

 Kan  leefbaarheid voorspeld worden op basis van kwantitatieve data?



Is kernselectie nodig voor leefbare kern

Hebben geselecteerde kernen hogere score dan niet geselecteerde kernen?

Kan op basis van analyse niet bevestigd worden.

Voor sociaal leven, voorzieningen en mobiliteit is er positief verband, voor 

andere dimensies niet.

Maar:

 Vooral beleidsbetrokkenheid en fysiek woonomgeving hebben hoogste 

samenhang met leefbaarheid, en hier zien we geen statistisch verband

 Er is een verband, maar geen oorzakelijk verband



onderzoeksvragen

 Wat is leefbaarheid?

 Is kernselectie nodig voor leefbare kern? 

 Kan  leefbaarheid voorspeld worden op basis van kwantitatieve data?



Kan  leefbaarheid voorspeld worden op basis 

van kwantitatieve data?

Waarom van de vraag: 

 kwalitatief onderzoek is duur

 We beschikken over data op kernenniveau, wat jaarlijkse analyse mogelijk maakt. 

Antwoord op de vraag is nee;

Leefbaarheid kan niet voorspeld worden op basis van kwantitatieve data.

Geen samenhang tussen leefbaarheidsscore en 

 bevolkings- en huishoudsamenstelling

 bevolkings- en huishoudgroei

 aanwezigheid van en aantal basisvoorzieningen in de kern

 mogelijkheid om in eigen kern naar school te gaan



Conclusies

 Leefbaarheid is een complex geheel, waarbij veel componenten elkaar 
beïnvloeden/niet los kunnen gezien worden van elkaar. 
Het is een en-en verhaal, inzetten op 1 dimensie is geen goed idee

 De analyse biedt inzicht welk type kern baat heeft bij welk type ingreep
Ingrepen om leefbaarheid te verhogen vragen maatwerk

 Kernen met een hoge leefbaarheid kennen vaak een ligging tussen stad en 
platteland: op de ligging van een kern kun je als beleid niet ingrijpen

 Op bepaalde domeinen die belangrijk zijn in de beoordeling van leefbaarheid 
kan een beleid wel een invloed hebben:

 Sociaal leven : Zorgen voor ontmoeting

 Verkeerveiligheid/mobiliteit: Zwaar verkeer aanpakken

 Beleidsbetrokkenheid: Participatie van de burger aan het beleid 



Conclusies

 Is kernenselectie nodig voor een leefbare kern? Nee

 Bij de componenten  die meest doorslaggevend zijn voor de leefbaarheid 
(beleidsbetrokkenheid en fysieke woonomgeving) is er geen verschil tussen 
LBH-scores van geselecteerde en niet geselecteerde kernen. Bij sociaal leven 
zien we wel een verschil 

 Kunnen we uitspraken doen over leefbaarheid op basis van kwantitatieve 
data? Nee

Geen samenhang tussen leefbaarheidsscore en 

 bevolkings- en huishoudsamenstelling

 bevolkings- en huishoudgroei

 aanwezigheid van en aantal basisvoorzieningen in de kern

 mogelijkheid om in eigen kern naar school te gaan



Beleidsaanbevelingen

 De strijd tegen een machtig beeld: groei is geen vereiste voor een 
leefbare kern 

 Selectie is niet nodig voor leefbare kern

 Uitbreiding is niet nodig voor leefbare kern

 School, en bij uitbreiding voorzieningen, zijn niet nodig voor leefbare kern. 

Het helpt, maar het is niet alles

 Inzicht in dit fenomeen is belangrijk

meer is niet altijd beter



Beleidsaanbevelingen

 Stimuleer gecombineerde vormen van dienstverlening

 Keuze woonplaats gebeurt op basis kwaliteit woning, de directe omgeving, 

niet de aanwezige voorzieningen

 Kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen is belangrijker dan nabijheid

 Nood aan nieuwe vormen van gecombineerde,  gevarieerde dienstverlening op 

het platteland  (bv dorpspunten)

Kies voor kwaliteit, niet voor kwantiteit



Beleidsaanbevelingen

 Zet in op de ruimtelijke kwaliteit, met generatie-overstijgende 
ontmoetingsplaatsen 

 Beeldkwaliteit van de omgeving is belangrijk

 Generatie/doelgroepoverstijgende ontmoetingskansen zijn belangrijk, bij 

voorkeur centraal gelegen in de kern

 Aandacht voor opwaardering open ruimte: velden, akkers, bossen

Meer samenhang zorgt voor minder slaapkern



Beleidsaanbevelingen

 Ontsluit in en tussen kernen

 Mobiliteit moet uitgaan van 8-8-8 principe: voor iedereen van 8 tot 88

 Kernen liggen dicht bij elkaar: voor korte afstanden inzetten op STOP-principe

 Inzetten op veilige en comfortabele fietspaden tussen de kernen, flankerend 

beleid als noodzakelijke voorwaarde

 Verkeersdruk is bepalend voor gevoel van geringere leefbaarheid: aanpak 

doorgaand verkeer regionaal – samen met verkeersveiligheidsmaatregelen op 

maat van de kern

Zachte mobiliteit is een belangrijke opstap naar een comfortabele omgeving



Beleidsaanbevelingen

 Lig wakker van beleidsbetrokkenheid

 Beleidsbetrokkenheid als meest doorslaggevend element voor leefbaarheid

 Tweerichtingsverkeer: van lokale beleid naar bewoners en van bewoners naar 

lokaal beleid

 Beleid kan niet aan alle wensen tegemoetkomen: terugkoppeling over 

genomen beslissingen als sluitstuk van beleidsbetrokkenheid

Plan de kern, met de kern


