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Inleiding 
 

Gezondheid wordt niet alleen bepaald door de som van persoonlijke 

keuzes en genetische factoren. Ook onze omgeving heeft een grote 

invloed op onze gezondheid. Daarom is het juist zo belangrijk om 

samen in te zetten om een gezonde publieke ruimte te realiseren. 

 

WIE ZIJN WE?  
 

Deze gezondheidstoets gaat uit van Logo (Lokaal 

Gezondheidsoverleg) Leieland. Logo Leieland wil de gezondheid van 

alle mensen in haar werkingsgebied bevorderen zodat dit bijdraagt 

tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. Logo Leieland 

informeert, adviseert, motiveert en begeleidt op maat.  

GEZONDHEIDSTOETS OP MAAT 
 

Bij het ontwikkelen van een site of een ruimtelijk uitvoeringsplan 

(RUP) is het belangrijk om stil te staan bij de impact van dit plan op 

verschillende gezondheidsindicatoren. Met de gezondheidstoets 

worden deze gezondheidsindicatoren in rekening gebracht. Het 

desbetreffende gebied en de ideeën omtrent het gebied zelf worden 

op een kritische manier beoordeeld op vlak van gezondheid. De 

gezondheidsindicatoren die hier aan bod komen zijn: walkability, 

luchtkwaliteit, mobiliteit, gezond leefmilieu, geluid, klimaat en varia. 

Vooraf wordt er ook nagegaan of er sprake is van een kwetsbare 

groep in het gebied in kwestie. Naast de vaststellingen per 

gezondheidsindicator worden er ook verschillende suggesties 

gegeven over hoe je de bepaalde gezondheidsindicator positief kan 

beïnvloeden. We geven graag mondeling meer details bij de 

voorgestelde suggesties. Dit kan tijdens een overleg, workshop... 

 

VAN WAAR HALEN WE ONZE 

GEGEVENS?  
 

We komen tot verschillende vaststellingen aan de hand van 

wetenschappelijke kaarten, documenten en sites. Indien er verdere 

vragen zijn bij bepaalde vaststellingen, neem dan zeker contact op.  

 

Contactpersoon:  

Nele Bouckaert, Medisch Milieukundige & Gezondheidspromotor  

nele@logoleieland.be  

Sofie Bovijn, Gezondheidspromotor – aanspreekpersoon Deerlijk  

sofie@logoleieland.be  

Tel: 056 44 07 94 

www.logoleieland.be 
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Kinderen < 15 jaar 

 

 Ouderen > 65 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediaan inkomen 

 

Kaartlagen: bron (1)     
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1. SCREENING INWONERS   
 

Vooraleer de verschillende indicatoren onder de loep genomen 

worden, wordt er nagegaan of er sprake is van een kwetsbare groep 

en/of risicogroep, d.i. personen jonger dan 15 jaar, personen ouder 

dan 65 jaar en het mediaan inkomen van de bewoners in het gebied 

rond de Houtekiet- en de Verrieststraat. Suggesties die we 

voorstellen bij de verschillende indicatoren wegen hierbij zwaarder 

door.  

1.1 Vaststellingen 
 

o Gemiddeld tot hoog (aangrenzend statistische sector 

Sint-Lodewijk kern) aantal kinderen (< 15 jaar). 

o Gemiddeld tot hoog aantal ouderen (> 65 jaar). 

o Inkomen bewoners: gemiddeld tot hoog 

 

1.2 Suggesties 
In deze gebieden verdient vooral de doelgroep ouderen een 

specifieke aandacht. Daarom dient de reflex steeds gemaakt te 

worden om maatregelen te nemen in functie van senioren 

(valpreventie, rustpunten, banken….).  

Voornamelijk via de parameters mobiliteit en gezonde 

leefomgeving kunnen belangrijke keuzes gemaakt worden in het 

belang van kinderen (voorzien van groene ruimte, speelruimte, 

veilige wandel/ fietsroute…) 
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GEM: 2,1 

Walkability analyse: 

 

  

 

 

 Bevolkingsdichtheid  
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2. WALKABILITY-INDEX 
 

De walkabilityscore bundelt drie aspecten: de functiemix, de 

woondichtheid en de stratenconnectiviteit. Waarom is walkability nu 

een belangrijk aspect? Een gebied met een hoge walkability hangt 

namelijk samen met een hogere fysieke activiteit op alle vlakken. Een 

hoge walkability heeft nog tal van voordelen, zoals een sterkere 

lokale economie, vermindering van de kosten voor openbaar 

vervoer, betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder gezien het 

autominderen, minder maatschappelijke kosten, hogere 

woningwaarden, lagere bloeddrukwaarden... 

2.1 VASTSTELLINGEN 
 

o Lage walkabilityscore voor site Houtekietstraat, zeer lage 

walkabilityscore voor site Verrieststraat. 

o Lage stratenconnectiviteit voor site Houtekietstraat, zeer 

lage stratenconnectiviteit voor site Verrieststraat. 

o Zeer lage woondichtheid in beide sites2.  

o Gemiddelde functiemix in beide sites. 

o In het meerjarenplan wordt verwezen naar het belang 

van aantrekkelijke en levendige handelskernen. Alsook 

het zoeken naar een goed evenwicht tussen een sterke 

mix van functies en open ruimte in het kader van 

kwalitatieve verdichting.  

 

(2) aangezien Brussel meegenomen wordt in de berekeningen wordt 

een lage woondichtheid bekomen. Ter info. De bevolkingsdichtheid 

van gemeente Deerlijk is 710 inwoners per km2. In Provincie West-

Vlaanderen is dit 381 inwoners per km2. De dichtst bevolkte 

statistische sector in Deerlijk is Snephoek (3141 inwoners per km2).  

2.2. SUGGESTIES 
Houtekietstraat 

o We bevestigen de keuze van het lokaal bestuur om in de 

Houtekietstraat bedrijven (en bedrijfswoningen) uit te 

breiden i.p.v. hier een woonzone van te maken. Gezien de 

lage walkabilityscore (lage stratenconnectiviteit en zeer 

lage woondichtheid) is het vanuit gezondheidsoogpunt 

minder aangewezen om hier woonzone te maken. 

o In de Houtekietstraat kan door het aanleggen van een 

afzonderlijk fiets-/ wandelpad de doorwaadbaarheid 

richting ‘Kasteelke ten onpassepad’ en ‘Claysbergpad’ 

vergroot worden. (zie 4. mobiliteit) 

Verrieststraat 

o Bij de ontwikkeling van de woongelegenheid in de 

Verrieststraat is het belangrijk om de aanwezige open 

ruimte te behouden bij de ontwikkeling.  

o De functiemix in het centrum van Sint-Lodewijk is hoger 

dan in de twee deelgebieden. Dit zorgt ervoor dat we 

vanuit de Verrieststraat een kans zien om de 

doorwaadbaarheid te verhogen en omrijfactor richting 

centrum te verkleinen voor fietsers en voetgangers. We 

stimuleren dus zeker de inzet op uitbreiding/ 

heropwaardering van trage wegen of buurtwegen. Zo 

loopt er een trage weg vanuit de Verrieststraat richting 

Sint-Lodewijk kerk. (bijlage - foto 1). De buurtweg - 

aansluitend op deze trage weg - die naast de site en 

aangrenzend aan het stuk land loopt, kan een 

heropwaardering gebruiken (bijlage - foto 2 & 3). Door 

deze opnieuw toegankelijk en veilig (zie 8. Varia) te 

maken wordt wandelen en fietsen vanop de site richting 

centrum gestimuleerd.  De site zal hoogstwaarschijnlijk 

ook nieuwe gezinnen met kinderen aantrekken waardoor 

een veilige route naar school een extra stimulans is om te 

voet of met de fiets te gaan.  

o Gezien de aanwezige functiemix in het centrum van Sint-

Lodewijk kan voor een opwaardering van de 

handelskern worden gekozen (zie vaststelling 

meerjarenplan).  
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o De keuze voor woningen bevestigen wij o.a. om de 

beeldkwaliteit in het landschap te behouden. Mogelijke 

reconversie op deze site moedigen we aan.  

o We adviseren om een bord met doodlopende straat 

(uitgezonder voor voetgangers en fietsers) in het begin 

van de Verrieststraat te plaatsen.  
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NO2 

 

  

NO2 

 

 Fijn stof PM10 

 

Kaartlaag: bron (2)*WHO-EU=World Health Organization-Europese 

Unie 

 Kaartlaag: bron (3) *GAW=Gezondheidskundige AdviesWaarde  Kaartlaag: bron (3) 

 

 

 

Black Carbon 

 

 

 Fijn Stof PM 2,5 

 

 De Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit 

Kaartlaag: bron (3)  Kaartlaag: bron (3)  Bron (4) 
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3. LUCHTKWALITEIT  
 

Een gezonde luchtkwaliteit is belangrijk voor iedereen, maar zeker 

voor kwetsbare groepen. Gemotoriseerd verkeer zorgt voor heel wat 

luchtverontreiniging en verlaagt de leefbaarheid van onze kernen. 

Deze schadelijke stoffen hebben vooral invloed op de luchtwegen 

en het hart- en bloedvatenstelsel. Ook onze hersenen worden door 

deze stoffen in de lucht beïnvloed. 

3.1. VASTSTELLINGEN 
 

o NO² voldoet aan de WHO- & EUnorm en aan de GAW-

norm. De Kapelstraat overschrijdt wel de GAW-norm maar 

voldoet wel nog aan de WHO- & EUnorm. 

o PM 2,5 voldoet aan de EU-norm maar niet aan WHO-norm.  

PM 10 voldoet ruim aan de EU-norm maar net niet aan 

WHO-norm. Vanuit gezondheidskundig standpunt is PM 

2,5 de belangrijkste parameter, aangezien deze de meeste 

invloed heeft op de gezondheid.  

o Lage waarden voor black carbon, met uitzondering van de 

Kapelstraat (gemiddelde score). 

o 79% van de gelijkaardige gemeenten/steden scoren beter 

op vlak van luchtkwaliteit.  

o In de Houtekietstraat is er relatief weinig vrachtverkeer 

blijkt uit de bevraging van bedrijven.  

 

3.2 SUGGESTIES 
Houtekietstraat 

o We pleiten voor het STOP-principe (stappen, trappen, 

openbaar vervoer, personenwagen). In eerste instantie 

wandelen en fietsen aanmoedigen (actief pendelen) 

voor korte afstanden, maar ook het stimuleren van het 

nemen van het openbaar vervoer voor woon-werk 

verkeer binnen de bedrijven gezien de goede verbinding 

(bushalte Kapelstraat). Zie 4. mobiliteit voor suggesties 

omtrent wandel- en fietsroute. 

Verrieststraat 

o Ook in de Verrieststraat stellen we het STOP-principe 

voorop. De focus ligt hierbij op het stappen en trappen 

en in mindere mate op het openbaar vervoer gezien de 

minder goede aansluiting. (Zie 2. Walkability voor 

suggestie rond trage weg). 

o Rokende mensen zorgen voor lokale 

luchtverontreiniging (passief roken). Met generatie 

rookvrij wordt ingezet op rookvrije speelterreinen, 

sportterreinen… Niet roken in het zicht van kinderen en 

de omgeving rookvrij houden staat centraal en kan ook 

meegenomen worden indien er voor kinderen iets wordt 

ingericht in de Verriestraat.  

o Geveltuinen en groendaken kunnen meegenomen 

worden in de nieuwe verkaveling. Indien dit niet mogelijk 

is kunnen inwoners hierover geïnformeerd en 

gesensibiliseerd worden.  
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Aandeel van de bewoners dat het veilig vindt om te fietsen in 

Deerlijk? 

 

 

 Hoe scoort de gemeente op actief pendelen met de fiets 

tegenover andere Vlaamse gemeenten? 

 

 

 Aandeel van de bewoners dat het veilig vindt voor kinderen om 

zich te verplaatsen in Deerlijk? 

 

 

Bron (5)  Bron (4)  Bron (5) 

Hoe scoort de gemeente actief pendelen te voet tegenover 

andere Vlaamse gemeenten? 

 

 

 

 Aandeel van de bewoners dat vindt dat de fietspaden in Deerlijk 

in goede staat zijn? 

 

 

 Score van de gemeente op actief pendelen met openbaar 

vervoer tegenover andere Vlaamse gemeenten? 

 

 

40%

26%

34%

Veilig fietsen 

Eens

Neutaal

Oneens

24%

31%

45%

Veilig verplaatsen voor 
kinderen 

Eens

Neutraal

Oneens

36%

30%

33%

Fietspaden in goede 
staat

Eens

Neutraal

Oneens

35%

65%

Actief pendelen met 
fiets

Vlaamse
gemeenten die
beter scoren

Vlaamse
gemeenten die
slechter scoren

68%

32%

Actief pendelen te voet

Vlaamse
gemeenten die
beter scoren

Vlaamse
gemeenten die
slechter scoren

93%

7%

Actief pendelen met 
openbaar vervoer

Vlaamse
gemeenten die
beter scoren

Vlaamse
gemeenten die
slechter scoren
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Bron (4)  Bron (5)  Bron (4) 

4. MOBILITEIT 
 

Een gezond mobiliteitssysteem stelt de actieve mens centraal. 

Hierbij moet er ingezet worden op het S.T.O.P principe. Dat betekent 

dat je bij de inrichting van de publieke ruimte eerst aandacht hebt 

voor stappers, dan voor trappers en het openbaar vervoer, en pas 

daarna voor de personenwagens. Veilige en kwalitatieve fiets- en 

wandelpaden dragen bij aan een gezonde leefomgeving, beter 

luchtkwaliteit, sociale participatie…  

Hoe is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer? 

 

 

Bron 10. 

4.1. VASTSTELLINGEN 
 

o 1 op 3 inwoners vindt het niet veilig fietsen in Deerlijk. 

o 45 op 100 inwoners vindt dat het voor kinderen niet veilig 

is om zich te verplaatsen. 

o 1 op 3 inwoners vindt dat de fietspaden in slechte staat zijn. 

o 35% van de Vlaamse gemeenten scoort beter op actief 

pendelen met de fiets. 

o 68% van de Vlaamse gemeenten scoren beter op actief 

pendelen te voet. 

o 93% van de Vlaamse gemeenten scoren beter op actief 

pendelen met het openbaar vervoer. 

o Bepaalde bedrijven geven aan in de gesprekken dat het 

draaien van vrachtverkeer een probleem is. Er is 

onvoldoende ruimte om op een veilige manier te draaien.  

o In het Meerjarenplan wordt aangehaald dat men het trage 

wegennet structureel wil verbeteren door ontbrekende 

elementen aan te pakken, zoals een verbinding tussen Sint-

Lodewijk en de wijk Kappaert in Zwevegem.  

o In het meerjarenplan wordt de zwakke weggebruiker op de 

eerste plaats gezet. Met het voorzien van 

fietsparkeerplaatsen, verbeteren van het trage wegennet 

en stimuleren van fiets- en wandelverkeer. Alsook in de 

vrije tijd door het voorzien van fiets- en wandellussen.  

4.2. SUGGESTIES 
Houtekietstraat 

o We pleiten voor het STOP-principe (stappen, trappen, 

openbaar vervoer, personenwagen). In eerste instantie 

wandelen en fietsen aanmoedigen (actief pendelen) 

voor korte afstanden, maar ook het stimuleren van het 

nemen van het openbaar vervoer voor woon-werk 

verkeer binnen de bedrijven gezien de goede verbinding 

(bushalte Kapelstraat).  

o In functie van het aanmoedigen van het actief pendelen 

lijkt het faciliteren van een fietsparking bij nieuwe (en 

eventueel ook opengesteld naar bestaande) bedrijven 

noodzakelijk.  

o Naast de verbreding van de weg in de Houtekietstraat 

pleiten we ook voor het aanleggen van een parallel 

fiets- en wandelpad/suggestiestrook… zodat de 

doorwaadbaarheid vergroot wordt.  

o Vrachtwagens moeten op een veilige manier kunnen 

keren. Dit liefst via doorlaatbare verharding waarbij de 

veiligheid van fietsers en wandelaars ook hier centraal 

staat.   

o We stimuleren de ontwikkeling van kwalitatieve fiets- 

en wandelpaden in de Kapelstraat en Otegemse 

Steenweg/ Otegemstraat. Zeker ook gezien de nood aan 

veilige fietspaden vanuit de bewoners.  

 

Verrieststraat 

o Ook in de Verrieststraat stellen we het STOP-principe 

voorop. De focus ligt hierbij op het stappen en trappen 

en minder op het openbaar vervoer gezien de minder 

goede aansluiting. We moedigen actieve verplaatsing 

aan omwille van de functiedichtheid in het centrum van 

Sint-Lodewijk.  

o De functiemix in het centrum van Sint-Lodewijk is hoger 

dan in de twee deelgebieden. Dit zorgt ervoor dat we 

vanuit de Verrieststraat een kans zien om de 
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doorwaadbaarheid te verhogen en omrijfactor te 

verkleinen richting centrum voor fietsers en voetgangers. 

We stimuleren dus zeker de inzet op uitbreiding/ 

heropwaardering van trage wegen of buurtwegen. Zo 

loopt er een trage weg vanuit de Verrieststraat richting 

Sint-Lodewijk kerk. (bijlage - foto 1). De buurtweg - 

aansluitend op deze trage weg - die naast de site en 

aangrenzend aan het stuk land loopt, kan een 

heropwaardering gebruiken (bijlage - foto 2 & 3). Door 

deze opnieuw toegankelijk en veilig (zie 8. varia) te maken 

wordt wandelen en fietsen vanop de site richting centrum 

gestimuleerd.  De site zal hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe 

gezinnen met kinderen aantrekken waardoor een veilige 

route naar school een extra stimulans is om te voet of met 

de fiets te gaan.  

o De keuze om o.a. in te zetten op de verbinding tussen 

Sint-Lodewijk en Kappaert in Zwevegem (zie vaststelling 

MJP) lijkt bij deze een opportuniteit om in te zetten om 

het trage wegennet.  

o We adviseren om een bord met doodlopende straat 

(uitgezonder voor voetgangers en fietsers) in het begin 

van de Verrieststraat te plaatsen.  

o Naast een carportparking voor bezoekers en / of 

bewoners kan in functie van het aanmoedigen van 

actieve verplaatsing ook een kwalitatieve fietsenstalling 

geïnstalleerd worden. (bijlage – foto 12 - 16) 
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Bron (6) 

Buurtgroen 

    

 

Bron (10) 
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5. GEZOND LEEFMILIEU 
 

Een gezond leefmilieu werkt gezond gedrag in de hand. Een gezond 

leefmilieu kan gerealiseerd worden door aandacht te geven aan 

zaken zoals een gezond plein, ontharding, groendaken, speelstraten, 

… 

  

5.1. VASTSTELLINGEN 
 

o Deerlijk scoort 18% minder in oppervlakte buurtgroen 

t.o.v. het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. 

o Deerlijk scoort 18% minder in oppervlakte wijkgroen t.o.v. 

het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. 

o Deerlijk scoort 9% minder in oppervlakte woongroen t.o.v. 

het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. 

o In het meerjarenplan wordt gedroomd over meer 

speelgroen, een ontmoetingsplek voor een hele buurt en 

de heropwaardering van wijkspeelpleintjes. 

o Daarnaast wil men de inwoners van Deerlijk een omgeving 

bieden waarin het aangenaam vertoeven is, met mooie 

kernen met ontmoeting en beleving, die veilig en 

aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers met groen en 

waarbij slim en doordacht wordt omgegaan met de 

beschikbare ruimte.  

5.2. SUGGESTIES 
Houtekietstraat 

o We adviseren een ontharding van de parkeerruimtes en 

doorlaatbare verharding van het fiets- en wandelpad 

alsook de site waarop vrachtwagens kunnen keren. 

o Gebouwen worden idealiter voorzien van geveltuinen en 

groendaken. Groendaken worden ook meegenomen bij 

eventuele nieuwe bedrijven.  

o Rond de bedrijvensite dient voldoende groen te 

worden ingepland.  Rond KMO zone kan groene 

buffering worden voorzien dat opgaat in het landschap 

(visuele impact) en dat tegelijk ook de mogelijke 

geluidsoverlast kan tegengaan, afkomstig van 

vrachtverkeer en/ of toekomstige bedrijven/ KMO’s 

(afhankelijk van activiteiten).  

 

Verrieststraat 

o We bekrachtigen het plan om zeker in te zetten op 

buurtgroen en woongroen. Op deze manier verkrijgen 

we meer natuur in de directe omgeving (bereikbaar en 

toegankelijk).  

o Hier kan ingezet worden om publieke groenruimte in de 

open ruimte te integreren. Eventueel ook het 

investeren in toekomstbomen waarbij bestaande 

bomen de ruimte wordt gegeven zich verder te 

ontwikkelen.  

o  We leggen hier ook graag de link met het traject 

zorgzame buurten. Voor buurtbewoners kan het creëren 

van ontmoetingsplaatsen in groen een belangrijke 

meerwaarde zijn (bv. in het middenplein van de site). Dit 

kan in de vorm van buurttuinen, eetbare planten en 

fruitkomen. Hierdoor hebben we naast ontmoeting 

eveneens aandacht voor gezonde voedingskeuzes, 

ecologie en het stimuleren van lokale economie. Deze 

middenruimte kan ook invulling krijgen voor 

ontspanning, spel, ontmoeting en groenelementen.  

o Ook op deze site adviseren we ontharding en het 

aanbrengen van voldoende groen.  
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o Geveltuinen en groendaken kunnen meegenomen 

worden in de nieuwe verkaveling. Indien dit niet mogelijk 

is kunnen inwoners hierover geïnformeerd en 

gesensibiliseerd worden.  

o Gevelbanken kunnen zorgen voor meer ontmoeting in 

de buurt.  

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft 

ondervonden van sluipverkeer of van lawaai door verkeer: 

 

 Geluid (de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal Lden voor 

wegverkeer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluid (de gemiddelde geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2016) 

 

 

 

Bron (5)  Kaartlaag: bron (10)  Kaartlaag: bron (7) 
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6. GELUID  
 

Geluidshinder zorgt voor negatieve fysieke en mentale 

gezondheidseffecten en komt samen met fijn stof en passief roken 

als belangrijke milieu-risicofactor voor ziektelast in Vlaanderen naar 

voor. Verkeer is één van de voornaamste bronnen van geluidshinder. 

Een juiste inrichting van publieke ruimte kan daarbij een grote 

invloed hebben op onze mobiliteit én bijgevolg ook op 

geluidshinder. 

6.1. VASTSTELLINGEN 
 

o Deerlijk scoort hoger op ‘af en toe lawaai verkeer’.  

De score voor “vaak/altijd lawaai verkeer” is gelijk aan de 

score van het Vlaams Gewest. 

o Op de sites worden de EU- & WHO-geluidsnorm (Lnight 

& Lden) gehaald, wanneer je naar de omgeving kijkt valt 

op dat de E17 deze normen sterk overschrijdt. 

o Geluidshinder scoort een stuk minder dan het Vlaamse 

gemiddelde. Dit zijn echter cijfers voor gans Deerlijk en 

niet enkel deze site. (Zie bron 4. lokale 

gezondheidsindicator mobiliteit) 

6.2. SUGGESTIES 
Houtekietstraat 

o Creëren van groene omgeving, cfr. supra.  

o Rond KMO zone kan groene buffering worden voorzien 

dat opgaat in het landschap (visuele impact) en dat 

tegelijk ook de mogelijke geluidsoverlast kan tegengaan, 

afkomstig van vrachtverkeer en/ of toekomstige 

bedrijven/ KMO’s (afhankelijk van activiteiten).  
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Droogte:  

 

 Hitte: Hittegolfdagen met hittestress 

 

 Hitte: Aantal kwetsbare instellingen  

Kaartlagen: bron (8)   Kaartlagen: bron (8)  Kaartlagen: bron (8) 

Overstroming: Waterdiepte bij overstroming 

 

 Overstroming: Aantal gevaarlijk overstroombare gebouwen 

 

 Hittekwetsbaarheidskaart 
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Kaartlagen: bron (8)  Kaartlagen: bron (8)  Kaartlagen: bron (11)  

7. KLIMAAT   
 

De klimaatverandering heeft verschillende gezondheidsgevolgen. 

Een goed doordachte inrichting van de publieke ruimte kan 

verschillende effecten van de klimaatopwarming helpen opvangen. 

7.1. VASTSTELLINGEN 
 

o Matige tot hoge droogtegevoeligheid van de bodem.   

o Zone is gevoelig voor hittegolfdagen met hittestress 

binnen 100 jaar. Er is één kwetsbare instelling 

(kinderopvang) rond de site de Houtekietstraat. 

o Lage gevoeligheid voor overstroming in de zone binnen 

100 jaar, met minimaal aantal overstroombare gebouwen 

in de regio rond de site.  

o Vanuit het plaatsbezoek blijkt dat zowel de Verriestraat 

(zie bijlage - foto 4 – 8 ) als de weg en oprit van de huidige 

bedrijven in de Houtekietstraat (zie bijlage- foto 9-11) 

voornamelijk verhard zijn. 

7.2. SUGGESTIES 

Houtekietstraat 

o We adviseren een ontharding van de parkeerruimtes en 

doorlaatbare verharding van het fiets- en wandelpad 

alsook de site waarop vrachtwagens kunnen keren. Dit 

heeft een positieve invloed op de droogtegevoeligheid 

van de bodem.  

o We moedigen de beslissing tot gemeenschappelijk 

waterbuffering en infiltratiezone aan. Gezien de 

bedrijven aanhalen dat er waterdruk is, aanwezigheid van 

keermuren waar water doorloopt… Kan de waterbuffering 

beekniveau 2 ten westen van Houtekietstraat mogelijke 

gecombineerd worden om over te lopen in bufferzone? 

Idealiter te voorzien in een groen kader en gecombineerd 

met de groendaken van bedrijven.  

o Gebouwen worden idealiter voorzien van geveltuinen en 

groendaken. Groendaken worden ook meegenomen bij 

eventuele nieuwe bedrijven. Op vlak van klimaat hebben 

groendaken een positieve invloed op het ophouden van 

water bij lange en overvloedige regenval.  

Verriestraat 

o Ook op deze site adviseren we ontharding en 

aanbrengen van voldoende groen.  

o Geveltuinen en groendaken kunnen meegenomen 

worden in de nieuwe verkaveling. Indien dit niet mogelijk 

is kunnen inwoners hierover geïnformeerd en 

gesensibiliseerd worden. Indien er gekozen wordt voor 

gezamenlijk parkeren onder de vorm van een 

carportsysteem, kan hier groenbekleden en/of 

zonnepanelen op geplaatst worden.  (zie bijlage – foto 12).  

o In functie van de aandacht voor kwetsbare groepen zoals 

senioren kan een warmte- en hitteplan opgesteld 

worden op gemeenteniveau.  
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8. Varia   
 

Naast bovenstaande items zijn nog veel meer indicatoren 

belangrijk om tot een gezonde publieke ruimte te komen. 

Afhankelijk van de site zijn deze divers. Valpreventie & 

toegankelijkheid zijn overal van toepassing,  rookvrijplein – 

rookvrije speelruimte is dan weer een zéér specifiek aandachtspunt. 

Ook gezonde voeding, mentaal welbevinden, sociale cohesie en 

vele andere items gerelateerd aan gezondheid kunnen een rol 

spelen binnen de publieke ruimte. Deze extra indicatoren zijn soms 

moeilijker met kaartmateriaal te staven, daarvoor gebruiken we 

input van intermediairs, burgers, … en visuele aandachtspunten bij 

het plaatsbezoek.   

 

8.1. VASTSTELLINGEN 
 

o Niet ver van de site Houtekietstraat ligt het buurthuis waar 

elke maand de werking van het Mobiel Lokaal 

Dienstencentrum (MLDC) * doorgaat. (zie bijlage – foto 

17) 

o Binnen de gemeente Deerlijk wordt momenteel het traject 

zorgzame buurten gelopen met specifieke pilootdraai in 

Sint-Lodewijk.  

o Aandacht voor het tegengaan van vereenzaming werd 

mee opgenomen in het meerjarenplan, alsook het belang 

van spel en ontmoeting.  

o Verkeersveiligheid scoort een stuk minder dan het 

Vlaamse gemiddelde. Dit zijn echter cijfers voor gans 

Deerlijk en niet enkel deze site. (Zie bron 4. lokale 

gezondheidsindicator mobiliteit) 

 

* Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum organiseert laagdrempelige 

functies in 5 wijken in Deerlijk, waaronder ook Sint-Lodewijk. 

(ontmoeting, informeren, vorming, dienstverlening en 

doorverwijzing).  De noden van de lokale inwoners wordt als 

vertrekpunt genomen bij de organisatie van activiteiten.  

8.2. SUGGESTIES 
 

o Gezien het traject zorgzame buurten specifiek in Sint-

Lodewijk wordt piloot gedraaid lijkt het aangewezen om 

in de toekomst ook hier een mogelijke link mee te leggen 

bv. in functie van ontmoeting creëren in de buurt tussen 

generaties bv. lagere school en Mobiel Lokaal 

Dienstencentrum of binnen een nieuwe 

ontmoetingsruimte. Dit kan eveneens het tegengaan van 

de vereenzaming bij inwoners ten goede komen.  

o Voor buurtbewoners kan het creëren van 

ontmoetingsplaatsen in groen een belangrijke 

meerwaarde zijn (bv. in het middenplein van de site). Dit 

kan in de vorm van buurttuinen, eetbare planten en 

fruitkomen. Hierdoor hebben we naast ontmoeting 

eveneens aandacht voor gezonde voedingskeuzes, 

ecologie en het stimuleren van lokale economie. Deze 

middenruimte kan ook invulling krijgen voor 

ontspanning, spel, ontmoeting, beweegprikkels en 

groenelementen. (zie bijlage – 18-20) 

o Door het aanleggen van een veilige en aangename fiets- 

en wandelroute doorheen de site Houtekiet kunnen 

huidige werkingen nog meer zichtbaar gemaakt 

worden bv. doorwaadbaarheid richting MLDC.  

o Indien verder wordt bekeken hoe leegstand tegengegaan 

kan worden is het voorzien van een goede functiemix 

aangewezen.  

o Verkeersveiligheid scoort laag waardoor het inzetten op 

de heraanleg van fiets-/ wandelpaden bekeken dient te 

worden, alsook het voorzien van voldoende licht op de 

ontwikkelen van de beide sites (site, trage weg richting 

centrum vanuit Verrieststraat en Houtekietstraat).  

o Indien bereidheid van gemeente Deerlijk kan gebruik 

gemaakt worden van een bestaande checklijst rond 

toegankelijkheid en valpreventie. Deze checklijst kan 

toegevoegd worden aan het bestek bij de aanbesteding 

van de publieke ruimte. Neem hiervoor gerust contact 

op met Logo Leieland. 
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9. SUGGESTIES OP EEN RIJ + 

PRIORITEITENSTELLING  
 

Wanneer we de overkoepelende suggesties selecteren, houden we 

rekening met diverse criteria om de suggesties te beoordelen op 

hun potentiële gezondheidswinst. Per criterium maken we een 

inschatting hoe hoog de maatregel scoort op gezondheidswinst, dit 

a.d.h.v. een continuüm 1-3. Op die manier kunnen hunnen we een 

ruwe vergelijking maken van de gezondheidswinst die je kunt 

boeken met de verschillende suggesties. De criteria die bekeken 

worden zijn duurzaamheidseffect (A), bereik (B), 

gezondheidsongelijkheid (C), faciliteren van gezonde keuze (D) en 

integrale benadering (E). (bron 12).  

 A B C D E SOM 

Doorwaadbaarheid, 

omrijfactor, aanleg 

trage wegen 

3 3 2 2 2 12 

Kwaliteit fiets-

wandelpaden. 

2 3 2 2 2 11 

Open ruimte 3 3 2 1 1 10 

Warmte-/hitteplan 3 1 3 2 1 10 

STOP-principe 2 2 2 2 2 10 

Fietsparking 3 1 2 2 2 10 

Toegankelijkheid 2 1 3 2 2 10 

Licht i.f.v. 

verkeersveiligheid 

3 2 2 2 1 10 

Zorgzame Buurten 2 1 3 2 1 9 

Opwaardering 

handelskern 

2 2 2 2 1 9 

Ontharding 3 2 2 1 1 9 

Generatie rookvrij 2 1 2 2 2 9 

Ontmoetings-

spelplaats/ 

buurttuin 

2 1 2 2 2 9 

Groene buffer 2 2 2 1 1 8 

Buurt-/ woongroen 3 1 2 1 1 8 

Groendaken 3 1 2 1 1 8 

Gevelbank 1 1 2 2 1 7 

Geveltuinen 2 1 2 1 1 7 

10. CONCLUSIE 

  
Er zijn verschillende suggesties geformuleerd op vlak van walkability, 

luchtkwaliteit, mobiliteit, gezond leefmilieu, geluid, klimaat en varia. 

De doorwaadbaarheid verhogen, door in te zetten op trage wegen 

en op die manier de omrijfactor te verkleinen voor voetgangers en 

fietsers weegt het zwaarst door. Hierbij is het belangrijk om de focus 

van het STOP principe te gebruiken en de suggestie van 

toegankelijkheid mee op te nemen gecombineerd met de kwaliteit 

van fiets- en wandelpaden. Naast de fietspaden is fietsparking 

voorzien aan te raden. Daarnaast is het behouden én betrekken van 

de open ruimte een suggestie met een groot bereik en 

duurzaamheidseffect. Dergelijke ingrepen, die bijdragen tot het 

creëren van gezonde publieke ruimte, zijn belangrijk voor meerdere 

indicatoren zoals luchtkwaliteit, gezond leefmilieu, mensen 

aanzetten tot beweging, …  

 

 

 

 

 

De suggesties die aangehaald worden, kunnen de publieke ruimte 

gezonder maken. Graag vermelden we dat een pak indicatoren en 

suggesties aan elkaar gerelateerd zijn.  

Inzetten op bovenvermelde suggesties zorgt op lange termijn voor 

gezondheidswinst voor een grote groep mensen. Een gezonde 

publieke ruimte draagt bij tot het verkleinen van de 

gezondheidsongelijkheid, maakt de gezonde keuze het makkelijkst 

en heeft een positief effect op verschillende gezondheidsthema’s.  
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11. Bijlagen 
 

Foto 1 

 

Foto 2 & 3 

 

Foto 3 

 

Foto 4 
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Foto 4 - 8 
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Foto 9-11: 
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Foto 12 - 16: (referentiebeelden) 
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Foto 17: 
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Foto 18 – 20 (referentiebeelden) 
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12. Bronnen
 

Bron (1): Walkability-tool (geraadpleegd april 

2020)  

Bron (2): Curieuze neuzen map (geraadpleegd 

april 2020) 

Bron (3): Luchtkwaliteit VMM (geraadpleegd april 

2020) 

Bron (4): Gezondheidsindicator (geraadpleegd 

april 2020) 

Bron (5): Gemeentemonitor (geraadpleegd april 

2020) 

Bron (6): Gemeentemonitor: groen in de buurt 

(geraadpleegd april 2020) 

Bron (7): Geopunt (geraadpleegd april 2020) 

Bron (8) Klimaat VMM (geraadpleegd april 2020) 

Bron (9): Bevolkingsdichtheid, Provincies in cijfer 

(geraadpleegd april 2020) 

Bron (10): Leefkwaliteit Vlaanderen 

(geraadpleegd april 2020) 

Bron (11): Hittekwetsbaarheidskaart 

(geraadpleegd april 2020) 

Bron (12): Gezonde Publieke Ruimte, Prioriteiten 

bepalen, Vlaams Instituut Gezond Leven  
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