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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 desbetreffende gebied. Naast de vaststellingen per 

gezondheidsindicator worden er ook verschillende, geheel 

vrijblijvende suggesties gegeven over hoe je met bepaalde ingrepen 

de bepaalde gezondheidsindicator positief kan beïnvloeden. We 

geven graag mondeling meer details bij de voorgestelde suggesties. 

Dit kan tijdens een overleg, workshop... 

De gegeven suggesties zijn niet wettelijk bindend en kunnen de 

ontwerpers van het RUP inspireren. Op die manier wordt het RUP 

dermate opgesteld dat er maximaal rekening wordt houden met alle 

positieve elementen van gezondheidsbevordering, door ingrepen 

op de publieke ruimte.  Niet alle suggesties zullen als dusdanig 

uitgevoerd worden, maar, waar mogelijk, toch maximaal 

opgenomen.   

 

 

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 – contactpersoon gemeente 

Deerlijk  

sofie@logoleieland.be  

Tel: 056 44 07 94 

www.logoleieland.be 
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http://www.logoleieland.be/
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Kinderen < 15 jaar 

 

 Ouderen > 65 jaar 
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Kaartlagen: bron (1)     

v 



 

6 | Logo Leieland, januari 2022. Gezondheidstoets Kruispunt Molenhoek Deerlijk 

     

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 het kruispunt Molenhoek in Deerlijk. Suggesties die we 

voorstellen bij de verschillende indicatoren wegen hierbij zwaarder 

door. 

1.1 Vaststellingen 
 

o Heel hoog aantal kinderen in de buurt  (< 15 jaar). 

o 8,6% van de 2-jarigen hebben overgewicht in 

Deerlijk. Op Vlaams niveau is dit de afgelopen 

10 jaar gestegen van 6,7% naar 11,4%. (Bron 2) 

o Hoog aantal ouderen in de buurt (> 65 jaar). 

o Inkomen bewoners: in lijn met het Vlaamse en West-

Vlaamse gemiddelde (24 678 – 28 721) 

1.2 Suggesties 

Huidige & toekomstige situatie 

Aangezien er zowel veel kinderen als veel ouderen in het 

plangebied wonen, is het belangrijk om bij de heraanleg, -inrichting 

extra aandacht te besteden aan deze kwetsbare groepen.  

Toegankelijkheid voor ouderen vergroten, i.c. goed aangelegde 

voetpaden, voldoende rustpunten/-banken, leefbare buurt, 

ontmoetingsplaatsen, etc., is het devies, evenals het wegnemen van 

drempels die kleine kinderen belemmeren om zelfstandig te 

bewegen.  

Het wegnemen van deze drempels bij ouderen vergroot niet alleen 

hun bewegingsvrijheid, maar is indirect ook van belang voor hun 

mentaal welbevinden. Daarnaast zijn kleine kinderen en ouderen 

gevoeliger voor een slechte luchtkwaliteit en hittestress. Het is 

dus, gezien de samenstelling van de bevolking in deze buurt, 

belangrijk om extra aandacht te besteden aan deze 

gezondheidsaspecten.  

Om de omgeving geschikt te maken voor kinderen wordt er bij 

heraanleg best verhoogde aandacht besteed aan (natuurlijke) 

speelvoorzieningen voor kinderen: zandbank, beweegprikkels, 

waterelement…) (referentiebeelden – zie bijlage 5). Deze 

speelvoorzieningen zouden op een veilige manier, liefst te voet of 

met de fiets, bereikbaar moeten zijn. Deze speelelementen dienen 

als aanvulling op het reeds bestaande speelpleintje in de 

Ketsersstraat. Ook zou een veilige (fiets)-verbinding tussen het 

Centrum van Deerlijk en deze site gerealiseerd kunnen worden.  

Zie verder bij Walkability. 

Besteed ook aandacht aan het rookvrij maken van deze 

(speel)omgevingen. 

Voor ouderen wordt er best verhoogde aandacht besteed aan 

valpreventie (bv. effen en goed verlichte wandelpaden) en 

voldoende rustpunten/-banken.   

Gezien de site herbestemd wordt als woongelegenheid, kan een 

mix van inwoners en functie-invulling bijdragen aan een fijne 

leefomgeving: Mix van sociale huurwoningen en privéwoningen, 
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mix van jonge gezinnen en ouderen, aanwezigheid van 

dienstverlening waardoor levenslang wonen aangemoedigd wordt, 

toegankelijkheid van en veilige weg naar de publieke ruimte en 

openbare voorzieningen (voor kinderen en ouderen),  

aanwezigheid van kantoren en andere bedrijvigheid….  

 

Walkability 

analyse: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde scores: 

 Walkabilityscore: 2,47  

 Stratenconnectiviteit: 0,49 

 Woondichtheid: 0,03 

 Functiemix: 1,45 

 

Bevolkingsdichtheid 

 

 

 

 

 

Bevolkingsdichtheid Deerlijk: 718 

per km² (2021) 

Bevolkingsdichtheid West-

Vlaanderen: 377 per km² 

 

 

 

Kaartlagen: bron (1)  
 

  Bron: (14)  
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Doorsteken wandelaars en fietsers   Heatmap fietsers:       Heatmap lopers/wandelaars: 

    

   

Kaartlaag bron (3)     Kaartlaag bron (4)       Kaartlaag: bron (4) 
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Wandelafstand volwassenen (1,2 km)        Fietsafstand volwassenen (3,75 km)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrische fietsafstand (5,8 km)       Voorzieningen op wandelafstand (1,2 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartlagen: bron (1) 
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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 In vergelijking met alle buurten in Vlaanderen en Brussel 

en met alle buurten in dezelfde Belfius-cluster* scoort 

deze buurt hoog op de walkabilityscore. 

o Score in herschaald gebied: In vergelijking met alle 

buurten in het getoonde gebied scoort deze buurt 

bovengemiddeld op de walkabilityscore. 

o In vergelijking met alle buurten in Vlaanderen en Brussel 

en met alle buurten in dezelfde Belfius-cluster scoort deze 

buurt hoog voor stratenconnectiviteit. 

o In vergelijking met alle buurten in Vlaanderen en Brussel 

en met alle buurten in dezelfde Belfius-cluster scoort deze 

buurt hoog op woondichtheid. 

o In vergelijking met alle buurten in Vlaanderen en Brussel 

en met alle buurten in dezelfde Belfius-cluster scoort deze 

buurt bovengemiddeld voor functiemix. Er is reeds een 

sterke verwevenheid van wonen en bedrijvigheid 

aanwezig.  

De aanwezige bedrijven, handelaars en functies rondom 

de site: garage en tankstation, OC De Wieke, café De 

Nieuwe Stuiver, frituur De Molenhoek, Broodautomaat, 

logopedie Emelie Vanwynsberghe …  

In de nabije omgeving: lingerie Nancy, Angelino 

Vaneeckhoutte- dak- en zinkwerken, Geneat, Slagerij 

Soetaert…. 

De bevolkingsdichtsheid van Deerlijk bedraagt 

gemiddeld 718 inwoners per km².  

o De wandelafstand (1,2 km) reikt net niet tot in het 

centrum van Deerlijk, de fietsafstand (3,75 km) reikt zeker 

tot het centrum, zelfs tot aan de grens met natuurdomein 

de Gavers.  

Op wandelafstand bevinden zich: 6 kinderdagverblijven, 

12 bushaltes en 1 basisschool. Op de site is een postbus 

aanwezig.  

o Doorheen het gebied lopen twee fietsroutenetwerken.  

o Het kruispunt ligt op een zwaartepunt tussen Centrum 

Deerlijk – Belgiek – Nieuwehove (/ Waregem) – 

Desselgem.  

o De site bestaat momenteel uit braakliggend terrein (N) en 

de voormalige pastorie die afgebroken zal worden (Z).  

o De heatmap toont ons de actieve verplaatsing van 

gebruikers van Strava. Diverse straten rond de site 

worden actief gebruikt door wandelaars/lopers. De 

fietsers gebruiken ongeveer diezelfde straten, hetzij iets 

minder intensief.  

o De open street map toont ons dat wandelaars de 

doorsteek Wiekeplein – Muldersstraat gebruiken.  

o In het meerjarenplan wordt verwezen naar het belang 

van aantrekkelijke en levendige handelskernen. Alsook 

ervoor te zorgen dat de verdere verdichting op een 

ruimtelijk kwalitatieve manier verloopt en anderzijds 

garanties te bieden dat er voldoende open ruimte blijft. 

*Belfius-cluster: Gemeenten met economische activiteit en 

vergrijzende bevolking.  
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2.2. SUGGESTIES 
Huidige & toekomstige situatie  

 

o Door de hoge walkabilityscore is het een goede buurt om 

te investeren in een kwalitatieve publieke ruimte met veel 

aandacht voor de zachte weggebruiker. Het is in deze 

omgeving dat investeringen zoals doorsteken voor 

wandelaars & fietsers het meest zullen renderen. De 

heatmap heeft een positief beeld van het gebruik zachte 

weggebruiker, extra investering met het oog op de actieve 

weggebruiker zal hierop een positieve invloed hebben.  

o Stratenconnectiviteit en doorwaadbaarheid  kan verder 

verhoogd worden door enerzijds de bestaande 

doorsteken, bv. van de Breestraat langs het Wiekeplein 

naar de Muldersstraat (foto 1 en 2 – zie bijlage 1) en langs 

het appartement in de Muldersstraat (sociale huurwoning 

van Mijn Huis - foto 3 - 6 zie bijlage 2), nog leesbaarder 

en aantrekkelijker te maken  voor voetgangers & fietsers 

(bv. signalisatie- en nudging via het 10.000 stappenproject 

‘beweegvriendelijke buurten’, waar Deerlijk reeds voor 

instapte) en anderzijds door extra doorsteken te creëren, 

bv. nieuwe doorsteek doorheen de site van de 

Muldersstraat naar de Breestraat (foto 7, zie bijlage 3). 

Maak hierbij gebruik van goed doorlaatbare en (deels) 

onverharde alternatieven om het wandel- en fietspad aan 

te leggen (zie bijlage 7). 

Voorzie ook een trage weg vertrekkende vanuit de site 

naar het centrum van Deerlijk. Door een verbinding te 

maken tussen deze site en het centrum wordt een groen 

functioneel belevingstraject gecreëerd, wat een 

meerwaarde zou zijn voor de inwoners van Deerlijk.  

o Voor ouderen is het, zowel voor hun fysieke als mentale 

gezondheid (i.c. sociale cohesie) belangrijk dat zij in hun 

vertrouwde omgeving buiten kunnen komen en bewegen. 

Bij de herinrichting dienen zoveel mogelijk drempels & 

obstakels, die de toegankelijkheid bemoeilijken en/of tot 

valincidenten kunnen leiden, weggewerkt te worden, bv. 

paaltjes naast het appartement grenzend aan de 

Waregemstraat en Muldersstraat (Foto 3 en 6, zie bijlage 

2.). Paaltjes kunnen i.f.v. veiligheid van de zachte 

weggebruiker, maar deze dienen rolstoel en 

buggyvriendelijke te zijn. Ook de doorgang langs de 

Breestraat om tot de doorsteek langs De Wieke te komen 

dient gecheckt te worden op een goede doorgang voor 

rolstoel en buggy, alsook op toegankelijkheid van het 

voetpad (- versperring door een boom; foto 8 en 9, zie 

bijlage 4). Bijkomende knelpunten in kaart brengen van de 

omliggende omgeving kan via een knelpuntenwandeling. 

Voeg eventueel bijkomende elementen toe die ouderen 

stimuleren om buiten te komen en te bewegen (bv. 

beweegroute, fietstrappers voor zitbanken, 

beweegbanken (zie bijlage 6)….).  

o Gezien de aanwezige functiemix, stratenconnectiviteit en 

woondichtheid  rondom deze site kan voor een 

opwaardering van de handelskern worden gekozen (zie 

vaststelling meerjarenplan). Voorzie een mix van de 

bestaande en nieuwe functies zoals lokale handel, 

voorzieningen (buurthuis/ ontmoetingscentrum, 

buurtwinkel, kinderopvang, bank, kantoren, 

groenvoorzieningen, sportinfrastructuur….), 

woongelegenheden,... Dit zorgt voor tal van 

gezondheidsvoordelen alsook bevordert dit het 

zelfstandig thuis wonen.  

De inzet op het bundelen van zowel wonen als werken in 

de kernen van het buitengebied is een meerwaarde.  

o Inzetten op wonen boven winkels (kleine handelaars) 

vergroot de woondichtheid, verhoogt de functiemix en 

zorgt dat het dorp leeft, wat bevorderend is voor het 

gevoel van veiligheid. Vermijd dat onaangepaste 

hoogbouw de wijken rondom de site ‘verdringen’.  

o Gezien de nabijheid van OC De Wieke kan gekeken 

worden hoe deze ruimte (binnen en buiten) nog optimaler 

benut kan worden en aanvullend kan werken met de 

nieuwe woongelegenheid bv. frequentere 

buurtactiviteiten, (sport)activiteiten voor kinderen, 

jongeren, senioren, concerten, zomerbars, ontmoeting, 

petanque-baan, tijdelijke skatepark…  

o Inzetten op woondichtheid kan ondermeer ook door 

nieuwe woonvormen zoals zorgwonen: het creëren van 

kleinere woongelegenheid binnen een bestaande 

woning zodat hulpbehoevenden kunnen inwonen); 

Abbyfield-woning (grote woning opdelen voor 55-

plussers),  ‘senioren op kot’( samenhuizen van senioren), 

praktijkvoorbeeld van een gezamenlijk project in 

Deventer (zie bijlage 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/zorgwonen
https://www.abbeyfieldvlaanderen.be/
https://www.beweging.net/antwerpen/nieuws/35-nieuwsberichten/1451-senioren-samen-op-kot-in-kleinschalig-groepswonen
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 NO2 

 

 NO2-jaargemiddelde 

  

 Fijn stof PM10 jaargemiddelde 

  

Kaartlaag: bron (5)*WHO-EU=World Health Organization-Europese 

Unie 

 Kaartlaag: bron (6) *GAW=Gezondheidskundige AdviesWaarde  Kaartlaag: bron (6) 

 

 

 

 

 

     

Black Carbon 

 

 

 Fijn Stof PM 2,5 jaargemiddelde 

 

 

 De Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit 

 

Kaartlaag: bron (6)  Kaartlaag: bron (6)  Bron (7) 
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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 binnen de site scoort overwegend goed (voldoet aan 

EU-norm en GAW norm), maar niet aan de vernieuwde 

(2021) WHO norm. Het jaargemiddelde overheen de site 

ligt tussen 11-15 microgram/m3.  

o PM 2,5 (jaargemiddelde 11-12  microgram/m3.) voldoet 

aan de EU-norm maar niet aan de WHO-norm.  Vanuit 

gezondheidskundig standpunt is PM 2,5 de belangrijkste 

parameter, aangezien deze de meeste invloed heeft op de 

gezondheid. 

o PM-10 (16-20 microgram/m3) voldoet aan de EU-norm, 

maar niet aan de WHO norm.  

o De Black Carbon waarde is goed (0.51-0.75 

microgram/m3); 

o 79,3% van de Vlaamse gemeenten/steden scoren 

(gemiddeld gezien) beter op vlak van luchtkwaliteit. 

o In de Waregemstraat  is er sprake van lintbebouwing, maar 

met voornamelijk halfopen of open bebouwing en 

regelmatige onderbreking. In de brede omgeving is er ook 

heel wat open gebied en zijn veel wijken aanwezig. Er wordt 

een nieuwe woonwijk aangelegd langs de Muldersstraat.  

3.2 SUGGESTIES 
Huidige & toekomstige situatie 

o Luchtkwaliteit wordt in grote mate beïnvloed door 

gemotoriseerd verkeer. Door meer in te zetten op het STOEP-

principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Elektrische 

transportmiddelen en Personenwagens) verbetert de 

luchtkwaliteit. Wandelaars en fietsers zouden centraal geplaatst 

moeten worden.  

o Door maximaal te ontharden bv. bij de heraanleg of 

uitbreiding van de parking en (meer) groene elementen aan 

te brengen op bepaalde locaties, bv. op de parking van de 

Wieke, op de site van de nieuwe wooneenheden,  …, wordt 

ingezet op een goede luchtkwaliteit. Bomen en planten 

produceren immers zuurstof en zuiveren de lucht van 

schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide en fijn stof. Bomen 

geven bovendien structuur en identiteit aan de site en spelen 

een grote rol in de beleving en verblijfskwaliteit van de site. 

Tevens zorgen bomen in de zomer voor schaduw, waardoor de 

temperatuur lager zal blijven tijdens warme periodes. Het 

behoud van de bomerij van de pastorie is dus zeker een 

meerwaarde.  

o Bekleed de gevel van de Wieke en de nieuwe 

woonontwikkeling met geveltuinen of stimuleer 

tegeltuintjes zodat uitlaatgassen gefilterd worden (zie bijlage 

8). De aanleg van geveltuintjes draagt niet enkel bij tot een 

betere luchtkwaliteit en een gezonder leefmilieu maar 

bevordert ook de biodiversiteit: verschillende vogels en 

insecten vinden er immers voedsel of een rustplaats.   

Het dak van de nieuwe woonontwikkeling kan voorzien 

worden van een daktuintje met kippen, groenten en fruit… 

indien er onvoldoende ruimte is voor een volkstuintje. Een 

gedeelde tuin in aangeraden in functie van mentaal 

welbevinden (natuur heeft een positieve invloed), 

ontmoeting…  

o Zet in op de biodiversiteit in de beplanting (bijlage 9). 

o Rokende mensen zorgen voor lokale 

luchtverontreiniging (passief roken). Maak de directe omgeving 

rond de Wieke rookvrij en maak werk van Generatie Rookvrij 

waarbij mensen uitgenodigd worden om niet te roken in het 

zicht van kinderen. Voorzie geen rookplaats bij de ingang van 

de Wieke, maar aan de achterkant, waar kinderen minder 

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

Deerlijk? 

 

 

 Hoe scoort de gemeente Deerlijk op actief pendelen met de 

fiets tegenover andere Vlaamse gemeenten? 

 

 
 

 Aandeel van de bewoners dat vindt dat de fietspaden in 

Deerlijk in goede staat zijn? 

 

 

Bron (8)  Bron (7)  Bron (8) 

Hoe scoort Deerlijk op actief pendelen te voet tegenover 

andere Vlaamse gemeenten? 

 

 

 Aandeel van de bewoners dat vindt dat de voetpaden in 

Deerlijk in goede staat zijn? 

 

 

 Aandeel van de bewoners dat vindt dat de straten en pleinen 

in Deerlijk in goede staat zijn? 

 

 

Bron (7)   Bron (8)  Bron (8) 
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Aandeel van de bewoners dat het veilig vindt voor kinderen 

om zich te verplaatsen naar school in Deerlijk? 

 

 

 Score van  Deerlijk op actief pendelen met openbaar vervoer 

tegenover andere Vlaamse gemeenten? 

 

 

Bron (8)  Bron (7) 

 

Locaties openbaar vervoer (op wandelafstand)  Hoe is de synthese van de knooppuntwaarden en voorzieningen in het gebied

 

Bron (1)  Bron (7) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bron (9) 
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4. MOBILITEIT 
 

Een gezond mobiliteitssysteem stelt de actieve mens centraal. 

Hierbij moet er ingezet worden op het S.T.O.E.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, daarna voor de elektrische transportmiddelen en pas als 

laatste voor de personenwagens. Veilige en kwalitatieve fiets- en 

wandelpaden dragen bij aan een gezonde leefomgeving, betere 

luchtkwaliteit, sociale participatie…  

4.1. VASTSTELLINGEN 
 

o 38% van de inwoners van Deerlijk vindt het niet veilig 

fietsen in Deerlijk. 

o 32,2% van de Vlaamse gemeenten scoren beter op actief 

pendelen met de fiets, wat een middelmatige score is. 

o 45% van de inwoners vindt dat de fietspaden in Deerlijk in 

slechte staat zijn. 

o 35,3 % van de Vlaamse gemeenten scoren beter op actief 

pendelen te voet, wat een middelmatige score is. 

o 36% van de inwoners vindt dat de voetpaden in Deerlijk in 

slechte staat zijn. 

o 23% van de inwoners vindt dat de straten en pleinen in 

Deerlijk in slechte staat zijn. 

o 36% van de inwoners vindt dat het voor kinderen niet 

veilig is om zich te verplaatsen naar school. 

o 93,3% van de Vlaamse gemeenten scoren beter op actief 

pendelen met het openbaar vervoer, wat een slechte 

score is. 

o De fietspaden en voetpaden langs de Breestraat en 

Waregemstraat worden enkel door een borduur 

afgescheiden van het vaak zware verkeer.  

o Er is een goede ontsluiting met de E17.  

o Vlakbij de site in de Waregemstraat zijn 2 bushaltes 

aanwezig (Kortrijk – Harelbeke- Deerlijk – Waregem). Ook 

in het centrum zijn veel buslijnen. De knooppuntwaarde 

van de site is matig.   

o Bij OC De Wieke wordt een parkeerproblematiek 

aangekaart. Er is een tekort aan parking waardoor er soms 

aan wildparkeren wordt gedaan langs de weg (Breestraat) 

wat een gevaar inhoudt voor de trage en andere 

weggebruikers. Aanvullend bij deze parking en extra 

parkeerstrook (foto 15, zie bijlage 10), zijn er 20 fietsnietjes 

voorzien bij De Wieke (foto 10, zie bijlage 10). In de nabije 

omgeving zijn er ook 12 parkeerplaatsen bij De Nieuwe 

Stuiver en 2 bij frituur De Molenhoek (foto 13, zie bijlage 

10), 10 parkeerplaatsen langs de Breestraat (foto 14, zie 

bijlage 10) en parkeerplaatsen op de site langs de 

Waregemstraat (foto 11 en 12, zie bijlage 10).  

o In het voorjaar van 2022 worden nog parkeertellingen 

ingepland tijdens activiteiten die doorgaan in OC De 

Wieke. Op basis van deze extra informatie kan de 

gezondheidstoets nog wijzigingen met zich meebrengen.  

 

o In het Meerjarenplan wordt aangehaald dat er verder zal 

ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van de 

trage wegen door het heraanleggen of het herinrichten 

van trage wegen in functie van het gebruik. De 

mogelijkheid om een trage verbinding te realiseren tussen 

de Bontestierstraat en de Molenhoek zal onderzocht 

worden. 

o In het meerjarenplan wordt de zachte weggebruiker op de 

eerste plaats gezet. Met het voorzien van 

fietsparkeerplaatsen, verbeteren van het trage wegennet, 

stimuleren van fiets- en wandelverkeer, voorzien van 

fiets- en wandellussen (vrije tijd).  
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4.2. SUGGESTIES 
Huidige & toekomstige situatie 

o Stimuleer extra in gezonde mobiliteit door te investeren 

in voldoende fietsinfrastructuur. Momenteel is er reeds 

een grote fietsenstalling aanwezig bij OC De Wieke (foto 

10, zie bijlage 10). Mensen kunnen extra gestimuleerd 

worden om met de fiets te komen door deze 

fietsenstalling overdekt te maken, oplaadpalen voor 

elektrische fietsen  te voorzien, alsook een openbare 

fietspomp, parkeerplaats(en) voor bakfietsen, deelfietsen 

te voorzien etc. (zie bijlage 11). Voldoende aandacht voor 

fietsinfrastructuur bij de ontwikkeling van de woonheden 

is ook aangeraden bv. via een Car Bike Port of overdekte 

fietsenstalling (zie bijlage 12). Voorzie meer 

fietsenstallingen dan autoparkeerplaatsen op de site zelf 

(2 fietsparkeerplaatsen voor iedere eerste slaapkamer, 

verhoogd met één fietsenstalling per extra slaapkamer). 

Zorg dat deze gemakkelijk bereikbaar zijn en afgesloten 

kunnen worden (zie bijlage 12). 

o Zet fietsers en voetgangers voorop. Verken zeker de 

mogelijkheid om een trage weg tussen de 

Bontestierstraat en de Molenhoek aan te leggen. Zorg 

voor heel duidelijke signalisatie in de zone 50.  

Door het voorzien van doorsteken wordt de omrijfactor 

voor fietsers en voetgangers kleiner waardoor actieve 

verplaatsing aangemoedigd wordt.  

o Bekijk ook of er in de ruimere omgeving knelpunten zijn 

voor minder mobiele personen of gezinnen met buggy’s. 

Dit kan door het organiseren van een 

knelpuntenwandeling.  

o Door het fietspad meer af te schermen van de weg, 

komt dit de veiligheid ten goede en stimuleert het actieve 

verplaatsing. Zorg hierbij voor meer functionele natuur 

zoals een groene afscheiding (struiken of lage haagjes) 

tussen kwaliteitsvolle en effen obstakelvrije fiets- en 

voetpaden waardoor het veiligheidsgevoel van de meest 

kwetsbare weggebruikers (bv. kinderen en minder 

mobiele ouderen) verhoogt.  

o Voorzie ook in de Waregemstraat (foto 16 en 17, zie 

bijlage 13) een drukknop aan de lichten zodat fietsers en 

voetgangers veilig kunnen oversteken.  

o Moedig het gebruik van het openbaar vervoer aan. Er zijn 

twee bushaltes in de Waregemstraat. Beiden hebben geen 

overdekt bushokje (foto 18 - 21, zie bijlage 14). Door een 

overdekte en aantrekkelijk plaats te voorzien moedig je 

het gebruik van de bus aan. Een openbare fietsenstalling 

in de buurt moedigt het gebruik nog extra aan.   

o Zet in op deelparkingen. Een gemeenschappelijke 

parking die gebruikt kan worden voor zowel de huidige 

functies (café, frituur, garage, OC De Wieke,…) maar ook 

nieuwe kantoren, bedrijvigheid en woonontwikkeling. 

Overweeg eventueel een ondergrondse parking i.f.v. 

efficiënte invulling van de omgeving.  

o Deerlijk zet reeds in op beweegvriendelijke buurten. Maak 

daarom in de buurt van de nieuwe woonontwikkeling 

gebruik van signalisatie- en nudgingmaterialen om 

mensen aan te zetten zich actief te verplaatsen. Op de 

parking van De Wieke is dit reeds aanwezig. Ook tijdelijke 

wegmarkeringen stimuleren het gebruik van de fiets (zie 

bijlage 15). Wanneer bepaalde straten niet doodlopen 

voor voetgangers/ fietsers, geef dit aan met het F45b-

bord. 
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Bron (10) 

 

Buurtgroen 

    

 

Bron (9) 
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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 (1), ontharding, groendaken, 

speelstraten, etc. Autoluwe omgevingen, veel natuur, water, 

terrassen, plaatsen waar ontmoeting mogelijk is… hebben een 

positief effect op het mentaal welbevinden van mensen. Zo zullen 

groene omgevingen leiden tot minder piekeren, minder stress en 

meer positieve emoties. Daarnaast zal  de aanwezigheid van groen 

ook beweging stimuleren en zo bijdragen aan motorische, 

cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. Bovendien 

zullen de positieve effecten van een groenere omgeving sterker zijn 

bij personen met een lagere socio-economische status. Inzetten op 

kwaliteitsvolle, natuurlijke publieke ruimte op buurtniveau is dus ook 

een belangrijke beleidskeuze om de gezondheidsongelijkheid te 

verkleinen.  

(1) Gezonde pleinen zetten aan tot bewegen, dragen bij tot geestelijke 

gezondheid, faciliteren het maken van gezonde keuzes, hebben een 

goede luchtkwaliteit, etc.  

 

  

5.1. VASTSTELLINGEN 
 

o Deerlijk scoort 17,9% minder in oppervlakte buurtgroen 

(2) t.o.v. het gemiddelde van het Vlaams Gewest. 

o Deerlijk  scoort 18% minder in oppervlakte wijkgroen (3) 

t.o.v. het gemiddelde van het Vlaams Gewest. 

o Deerlijk scoort 9,5% minder in oppervlakte woongroen (4) 

t.o.v. het gemiddelde van Vlaams Gewest. 

o In vergelijking met 2013 is het aandeel buurtgroen en 

wijkgroen in Deerlijk minimaal gedaald (respectievelijk 

0,79% en 0,32%).  Het aandeel woongroen is met 2,1% 

gedaald. 

 (2) Buurtgroen wordt gedefinieerd als groen met een 

minimumoppervlakte van 1ha. Voor buurtgroen is de afstand 

400meter binnen bereik.  

(3) Wijkgroen wordt gedefinieerd als groen met een 

minimumoppervlakte van 10ha. Voor wijkgroen is de afstand 

800meter binnen bereik. 

(4) Woongroen wordt gedefinieerd als elk type groen, ongeacht 

de grootte. Voor woongroen is de afstand 150meter binnen 

bereik.  

o In het meerjarenplan wordt aangegeven dat er nu vaak 

te weinig speelgroen voorzien wordt bij nieuwe 

verkavelingen. Ook de renovatie of vernieuwing van de 

wijkspeelpleintjes en eventuele inrichting als 

ontmoetingsplek wordt aangekaart.

5.2. SUGGESTIES 

Huidige & toekomstige situatie 

o Onthard de parkings maximaal en maak ruimte voor 

groen. 

Voorzie de parkings op de site en in de bredere 

omgeving (De Wieke, frituur en Café) van (half)open 

verharding, bv. waterdoorlaatbare klinkers of grastegels 

(zie bijlage 16): in functie van de doorlaatbaarheid bij 

regenval en het hitte-effect. Plaats beplanting tussen de 

parkeerplaatsen. Zo maak je de site ook veel 

aantrekkelijker. 

o Overweeg de aanleg van volkstuintjes (zie bijlage 17). 

Volkstuintjes verhogen de toegang tot gezonde en verse 

voeding. Bovendien bewegen mensen meer en wordt 

hun mentaal welbevinden versterkt door een verbeterde 

sociale cohesie (over generaties heen) en de 

mogelijkheid om in het groen te vertoeven en tot rust te 

komen. Er kan een samenwerking worden gezocht met 

OC De Wieke om samen activiteiten te organiseren of 

deze volkstuintjes te helpen onderhouden.  

o Indien volkstuintjes, omwille van plaatsgebrek, niet 

weerhouden worden, vormen kruidenbakken of 

pluktuinen in de bredere omgeving een mooi 

alternatief (zie bijlage 17). 

o Of het dak van de nieuwe woonontwikkeling kan 

voorzien worden van een daktuintje met kippen, 

groenten en fruit… Een gemeenschappelijk tuin in 

aangeraden in functie van mentaal welbevinden (natuur 

heeft een positieve invloed), ontmoeting…  

o Kies voor eetbare planten (bv.  aardbeien, kruiden, …) en 

fruitbomen als landschapselementen, dit i.f.v. het 

stimuleren van de gezonde voedingskeuze.  

o Deerlijk zet reeds in op speelstraten. Op de site en 

bredere omgeving kan hier zeker op ingezet worden.  

o Op de hoek bij van de Desselgemse Steenweg en de 

Waregemstraat zijn reeds drie gevelbanken aanwezig 

(foto zie bijlage 18). Deze positieve trend kan zeker 

verder gezet worden in de bredere omgeving. Het 

versterkt actieve verplaatsing en ontmoeting in de 

publieke ruimte, Idealiter met een groene invulling.  
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Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft 

ondervonden van sluipverkeer of van lawaai door verkeer: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluid (geluidskaart leefkwaliteit Vlaanderen – Mira wegverkeer 

2018 Lden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluid (de gemiddelde geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2018) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bron (8)     Kaartlagen: bron (9)     Kaartlagen: bron (11)     
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6. GELUID  
 

Geluidshinder zorgt voor negatieve fysieke en mentale 

gezondheidseffecten en komt samen met roken, overgewicht-

obesitas en fijn stof als belangrijke risicofactor voor ziektelast in 

Vlaanderen naar voor. Verkeer is hiervan 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 In vergelijking met het Vlaams Gewest scoort Deerlijk 3% 

minder op ‘af en toe’ en 4% meer op ‘vaak’ last van 

sluipverkeer. 

o In vergelijking met het Vlaams gewest scoort Deerlijk 2% 

meer op ‘af en toe’ en gelijk op ‘vaak’ last van snel rijdend 

verkeer. 

o De site overschrijdt de WHO-norm, zowel overdag als ’s 

nachts en overschrijdt ook de EU-norm voor LDen. 

 

6.2. SUGGESTIES 

Huidige & toekomstige situatie 

o Het stimuleren van een gezonde, duurzame mobiliteit 

door in te zetten op maatregelen die het autoverkeer 

minderen en actieve verplaatsing stimuleren, cfr. supra, is 

bijzonder effectief in het voorkomen van geluidshinder.  

o Het aanpassen van de rijsnelheid (duidelijke signalisatie 

van zone 50) kan eveneens bijdragen tot minder 

geluidshinder door het wegverkeer.  

o Creëren van groene omgeving, cfr. supra. De 

aanwezigheid van groen kan de perceptie van aanwezige 

geluidshinder verminderen. Zo kan bijvoorbeeld gekozen 

worden voor de aanleg van groene gevels en zal de 

bijkomende afscherming van fiets- en wandelpaden van 

de weg hier ook toe bijdragen.  

o Klaterend of kabbelend water wordt vaak als rustgevend 

ervaren. Natuurlijke geluiden kunnen ervoor zorgen dat 

niet-natuurlijke geluiden als minder hinderlijk worden 

ervaren. Het bewust inzetten van natuurlijke geluiden 

wordt ‘soundscaping’ genoemd. Dit valt te overwegen 

bij de aanleg van de nieuwe wooneenheden. 

o Overweeg blinde gevels (al dan niet met groengevels) 

bij de aanleg van de site om geluidshinder te voorkomen 

(Breestraat) of richt minder intensief gebruikte ruimtes in 

aan de kant van hogere blootstelling.   
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Droogte: 

 

 

 Hitte: Hittegolfdagen met hittestress 

 

 Hitte: Aantal kwetsbare instellingen  

 

Kaartlagen: bron (12)   Kaartlagen: bron (12)  Kaartlagen: bron (12) 

Overstroming: Waterdiepte bij overstroming (2050) 

 

 Overstroming: Aantal gevaarlijk overstroombare gebouwen 

(2050) 

 

 Hittekwetsbaarheidskaart 

 

Kaartlagen: bron (12)   Kaartlagen: bron (12)  Kaartlagen: bron (13)  
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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 De site in Deerlijk is gevoelig voor hittegolfdagen met 

hittestress binnen 100 jaar. In de nabije omgeving van de 

site is er één kwetsbare instelling nl. een kinderopvang.   

o Een deel van de site ligt in een gevoelig gebied voor 

droogte binnen 100 jaar. 

o De site in Deerlijk ligt niet in een gebied waar gevaar voor 

overstroming is binnen 50 jaar en heeft ook geen 

gebouwen met kans op overstroming.  

o De site heeft een matige hittekwetsbaarheid. 

o Momenteel is de site bijna volledig onverhard op enkele 

parkeerplaatsen langs de Breestraat en Waregemstraat en 

de pastorie na. De rest van de site bestaat uit een grasveld 

en beschermde bomerij. 

o Langs de bomenrij is een zichtbaar hoogteverschil (foto 

31, zie bijlage 26). 

 

 

7.2. SUGGESTIES 

Huidige & Toekomstige situatie  

o Minder (in dit geval streven we naar gebundelde) 

parkeergelegenheid en het stimuleren van actieve 

verplaatsing zorgen ervoor dat er minder CO2 uitstoot is. Dit 

helpt de klimaatopwarming tegen te gaan. 

o Ontharding en behoud van onverharde delen zorgt voor 

meer groene ruimte. Dit is omwille van meerdere redenen 

belangrijk ter bestrijding van hitte. Allereerst zorgt de schaduw 

van planten voor de nodige afkoeling. Daarnaast neemt een 

verharde bodem overdag meer warmte op dan een groene 

bodem. Hierdoor geeft deze ’s nachts meer warmte af. 

Daartegenover is een groene bodem meestal permeabel, wat 

het infiltreren van water vergemakkelijkt. Dit is belangrijk om 

evaporatie bij hitte mogelijk te maken. Bovendien zorgt een 

vochtige grond er ook voor dat er minder warmte opgenomen 

wordt. 

o Door het behoud van de bomerij wordt voldoende schaduw 

gecreëerd. Schaduw heeft een grote impact op de 

gevoelstemperatuur tijdens warme dagen. Vanuit 

stadsklimatologisch oogpunt wordt in eerste instantie de 

voorkeur gegeven aan bomen en planten. Deze hebben door 

de schaduwwerking, maar ook door de evapotranspiratie een 

verkoelend effect. Bovendien hebben loofbomen het voordeel 

dat ze in de zomer straling tegenhouden en in de winter (door 

bladverlies) de zonnestraling doorlaten. Het plaatsen van 

zitbanken waar voldoende schaduw is, is belangrijk in de 

zomers.  

o Eerder werd ook reeds verwezen naar daktuinen en/ of 

volkstuintjes, groengevels, voldoende groen, het belang van 

biodiversiteit… 
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8. Varia   
 

Naast bovenstaande items zijn er nog tal van indicatoren die van 

belang zijn bij het bewerkstelligen van een gezonde publieke ruimte, 

gaande van valpreventie & toegankelijkheid, gezonde voeding tot 

mentaal welbevinden, sociale cohesie, rookvrije terreinen, … Deze 

bijkomende indicatoren zijn vaak moeilijker te staven met 

kaartmateriaal, vandaar dat we gebruik maken van input van 

intermediairs, burgers, etc. en visuele aandachtspunten tijdens het 

plaatsbezoek.   

 

8.1. VASTSTELLINGEN 
 

o In het toekomstig ruimtelijke beleidsplan van de 

gemeente is aandacht voor kernversterking met integratie 

van centrumfuncties (wonen, kantoren, diensten, handel), 

verkeersveilige inrichting  voor trage weggebruiker, 

voorzien van bijkomende parkeerplaatsen voor OC de 

Wieke… 

o In OC De Wieke (foto 23, zie bijlage 19) krijgt elke vierder 

dinsdag van de maand het Mobiel Lokaal 

Dienstencentrum een plek. Het mobiel lokaal 

dienstencentrum is een plaats waar jong en oud van harte 

welkom zijn om er gezellig samen te zijn. Er gaat zitturnen 

door, mensen kunnen er samen eten en er wordt een 

activiteit voorzien (van een voordracht, tot spelletjes-, 

dans-, bak- of creanamiddag). Via de Minder Mobielen 

Centrale kunnen mensen thuis opgehaald en 

teruggebracht worden.  

o Aan de zijkant van de Wieke bevindt zich een grasveldje 

(foto 24, zie bijlage 20).  

o In Deerlijk loopt reeds een zorgzame buurtentraject in 

Sint-Lodewijk. Op 1 februari 2022 werd ook voor het 

centrum van Deerlijk een dossier ingediend (en 

goedgekeurd) om zorgzame buurt uit te rollen.  

o Aandacht voor het tegengaan van vereenzaming werd 

mee opgenomen in het meerjarenplan, alsook het belang 

van spel en ontmoeting.  

o In Deerlijk zet kinderboerderij Bokkeslot reeds in op 

generatie rookvrij.  

o Er is een gemeentelijk bord aanwezig voor 

aankondigingen (foto 27, zie bijlage 21) op de site aan de 

parking langs de Breestraat. 

o Vlakbij dit gemeentelijke bord (ook langs de parking langs 

de Breestraat) zijn een glasbak en twee textielbakken 

aanwezig. (foto 28 en 29, zie bijlage 22). 

o Deerlijk zet reeds enkele jaren in op het thema 

valpreventie.  

o Op de site zijn reeds twee rustbanken aanwezig (foto 3, 

zie bijlage 2). Op het kruispunt zijn ook drie gevelbanken 

terug te vinden (foto 22, zie bijlage 18).  

o In functie van toegankelijk wordt best rekening 

gehouden met het hoogteverschil bv. voor een 

doorsteek doorheen de site van de Muldersstraat naar de 

Breestraat en/ of richting OC De Wieke.  
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8.2. SUGGESTIES 
 

o In de nieuwe publieke ruimte wordt idealiter bijkomende 

aandacht besteed aan zitbanken. Zitbanken/ 

picknickbanken kunnen de sociale cohesie én ontmoeting 

positief beïnvloeden. Overweeg de inplanting van 

babbelbanken (zie bijlage 23) en/of een beweegbank (zie 

bijlage 6), dit i.f.v. resp. ontmoeting & beweging. 

o Bij de aanleg van doorsteken wordt best voldoende 

aandacht besteed aan (slimme) straatverlichting waarbij 

bv. door een bewegingssensor enkel licht nodig is 

wanneer voetgangers of fietsers passeren.  

o Op het gemeentelijk bord met aankondigingen kan een 

link gelegd worden met de buurtactiviteiten, kan 

sensibilisering rond gezondheidsthema’s een plek 

krijgen…  

o  Door de glasbak en textielbakken ondergronds te 

maken en/ of op een aangename manier te kleden komt 

er meer ruimte vrij voor groen en een wordt een fijne 

omgeving gecreëerd.  

o Bij De Prins zijn muurschilderijen aanwezig (foto 30, zie 

bijlage 24). Deze zorgen voor een fijne en artistieke 

omgeving en kan misschien worden verdergezet.  

o In een deel van de Muldersstraat gelden de regels van een 

woonerf. Indien mogelijk kan dit verder uitgebreid 

worden.   

o Maak zones op de site waar veel kinderen komen rookvrij 

in functie van luchtkwaliteit. 

o Aan de zijkant van de Wieke bevindt zich een grasveldje 

(foto 24, zie bijlage 20). Door hier ook natuurlijk 

speelelementen te voorzien en deze plek meer open te 

stellen voor de buurt, kan nog meer beweging en 

ontmoeting worden gestimuleerd. Kinderen worden zo 

creatief en fysiek uitgedaagd.  

Best wordt de borduur aan de achterkant weggewerkt 

zodat het pleintje ook via de achterkant goed bereikbaar 

is. (foto 25 en 26, zie bijlage 20). 

o Gezien de nabijheid van De Wieke is het zeker nuttig om 

de koppeling te maken met de werking en locatie: 

activiteiten, volkstuintje, gebruik van locatie, 

intergenerationele projecten…. Dit kunnen activiteiten en 

initiatieven zijn waarbij mensen zelf ook een bijdrage 

leveren of een verantwoordelijke rol opnemen. Dit zorgt 

voor empowerment van de inwoners. 

o Toegankelijkheid is een belangrijk issue. Indien de 

gemeente Deerlijk dat wenst, kan er gebruik gemaakt 

worden van een bestaande checklist rond 

toegankelijkheid en valpreventie. Deze checklist kan 

toegevoegd worden aan het bestek bij de aanbesteding 

van de publieke ruimte. Neem hiervoor gerust contact op 

met Logo Leieland. 

o In Deerlijk loopt reeds een zorgzame buurtentraject in 

Sint-Lodewijk. Op 1 februari 2022 werd ook voor het 

centrum van Deerlijk een dossier ingediend (en 

goedgekeurd) om een zorgzame buurt uit te rollen. 

Diverse acties in het kader hiervan kunnen ook nuttig zijn 

voor andere buurten, waaronder de nieuwe site.  

o Bij de verdere ontwikkeling is Health in all Policies zeker 

van belang. Denk maar aan het betrekken van jeugd, 

domein zorg, de vrije-tijdsdiensten en verenigingen….  
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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 0-3. Op die manier kunnen 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 

15).  

 A B C D E SOM 

Verhoogde aandacht 

voor (natuurlijke) 

speelvoorzieningen, 

installeren van  

speelstraten, uitbreiding 

woonerf… 

3 1 2 3 2 11 

Fietsinfrastructuur 

(fietspad afschermen van de 

weg, fietsenstallingen, 

veilige route…) 

3 3 2 3 2 13 

Overdekt bushokje 3 2 2 2 2 11 

Rookvrij maken van 

ontmoetingsplaatsen, 

gemeentelijke 

gebouwen…. 

3 1 1 2 1 8 

Zitbanken/ 

babbelbanken/ 

beweegbanken 

3 3 2 3 2 13 

Doorsteken en trage 

wegen 

3 3 2 3 2 13 

Signalisatie en 

nudingmaterialen – 

beweegvriendelijke 

buurt 

2 2 1 2 2 9 

Toegankelijkheid 

(fysieke toegankelijkheid 

3 3 3 3 2 14 

bv. paaltjes, borduren …, 

veiligheid bv. slimme 

straatverlichting…) 

Samenwerking OC De 

Wieke 

2 1 2 2 3 10 

Inzet op mix van 

functies 

3 2 1 2 2 10 

STOEP principe 3 3 3 3 2 14 

Minimale verharding bij 

de ontwikkeling, 

maximaal voorzien van 

groen 

3 3 3 2 2 13 

Daktuintjes/ 

volkstuintjes/ pluktuin 

3 2 2 3 3 13 

Gemeenschappelijk 

parking 

3 3 2 2 2 12 

Glasbak en 

textielcontainers 

opwaarderen  

3 3 2 1 1 10 

10. CONCLUSIE 
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.  

We zetten de belangrijkste suggesties nog even op een rijtje: 

- De zachte weggebruiker centraal plaatsen door voluit de 

kaart te trekken van het STOEP-principe, te investeren in 

fietsinfrastructuur, fiets- en wandelgebruik te stimuleren 

d.m.v. een veilige fiets- en wandelroute in en om de site, 

nudging- en signalisatiematerialen te benutten, extra 

investeringen te doen omtrent de infrastructuur van de 

fietsenstallingen… 

- Optimaliseren van netwerk aan trage wegen: 

doorwaadbaarheid verhogen door bestaande doorsteken 

aantrekkelijker & toegankelijker te maken én nieuwe 

doorsteken te creëren alsook een trage weg te voorzien 

richting het Centrum van Deerlijk. 

- Maximaal ontharden (waterdoorlaatbare parking) + 

aandacht voor groen (geveltuinen, struikgewassen op 

aangepaste hoogte, biodiversiteit, eetbare 

planten/bomen, aangename, groene & schaduwrijke 

verblijfsruimte,…), aantrekkelijke, fijne en groene 

omgeving bv. wegwerken van glasbak en 

textielcontainers in de grond/ inbouwen met natuurlijke 

elementen.  

- Aanleg van volkstuintjes/ pluktuinen/ daktuintjes of 

kruidenbakken.  

- Toegankelijk maken van de site, in het bijzonder voor 

kwetsbare mensen, bv. via zit-, rustbanken, babbel-, 

beweegbank, avontuurlijke en natuurlijke 

speelelementen, rookvrije en beweegvriendelijke zone, 

wegwerken van borduren en niet goed bereikbare 

doorsteken voor buggy’s of minder mobiele personen, 

voorzien van (slimme) straatverlichting… 

- Aanleg van een gemeenschappelijk parking.  

- Voorzien van overdekte bushokjes om het gebruik van 

openbaar vervoer aan te moedigen.  

- Voorzien van een functiemix op de site, alsook een 

samenwerking met bestaande diensten (bv. OC De 

Wieke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Bijlagen 
 

Bijlage 1 (foto 1 en 2): doorsteek Breekstraat naar Muldersstraat (langs De Wieke) 

   
Foto 1     Foto 2 

Bijlage 2 (foto 3, 4, 5 en 6): langs het appartement (sociale huurwoningen Mijn Huis) – Muldersstraat/ Waregemstraat 

 

        
Foto 3               Foto 4           Foto 5            Foto 6  
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Bijlage 3 (foto 7): doorheen de site van de Muldersstraat naar de Breestraat 

 

 

Bijlage 4 (Foto 8 en 9): langs OC De Wieke 

  
Foto 8       Foto 9 
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Bijlage 5: referentiebeelden - speelelementen 

           

   

Bijlage 6: beweegbank  
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Bijlage 7: doorsteken en trage wegen 

     

 

 

Bijlage 8: Geveltuin  

: 
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Bijlage 9: biodiversiteit 

 

 

Bijlage 10 (Foto 10 – 15) 

 

      
Foto 10     Foto 11      Foto 12        Foto 13            Foto 14 

 
Foto 15 
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Bijlage 11: referentiebeelden fietsenstalling en fietsinfrastructuur 

     
Laadpaal elektrische fiets       Openbare fietspomp             Parkeerplaats bakfietsen           Overdekte fietsenstalling 

 

   
Overdekte fietsenstalling 

Bijlage 12: Referentiebeelden gesloten fietsenstalling en car Bike port 

              
 Gesloten fietsenstallingen            Car Bike Port 
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 Bijlage 13: Foto 16 en 17 

    
Foto 16        Foto 17 

 

Bijlage 14: foto 18 - 21 

    
Foto 18       Foto 19      Foto 20     Foto 21 
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Bijlage 15: Signalisatie- en nudgingmaterialen 

   
Voorbeeld signalisatie 10.000 stappen – 1.                Voorbeeld signalisatie 10.000 stappen – 2.             Voorbeeld nudging 10.000 stappen – 1. 

  
Voorbeeld nudging 10.000 stappen – 2.                Tijdelijke wegmarkeringen die het fietsgebruik stimuleren 

 

Bijlage 16: Waterdoorlaatbare parking 
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Bijlage 17 

   
Volkstuintjes      Kruidenbakken 

 

Bijlage 18: foto 22 

 
Foto 22:  gevelbanken 
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Bijlage 19: foto 23 

 
Foto 23: OC De Wieke 

 

Bijlage 20: foto 24 en 25 

     
Foto 24      Foto 25         Foto 26  
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Bijlage 21: foto 27 

 

Bijlage 22: foto 28 en 29 

  

Foto 28                 Foto 29 
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Bijlage 23 

 

 
Babbelbanken 

 

Bijlage 24: foto 30 
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Bijlage 25: referentiebeeld 

 

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is het project De Koning in het Nederlandse Deventer. Het complex bestaat uit 19 appartementen, zowel in oude historische panden als in moderne nieuwbouw. De 

appartementen zijn gebouwd boven drie verschillende winkelpanden. Op het dak van een van die panden is een binnentuin met een plein gemaakt. Alle appartementen zijn bereikbaar via een loopbrug. 

BBL 2016 Recepten voor kernversterking-LR.pdf) 

Bijlage 26: foto 31 

   

http://www.kernversterking.be/sites/kernversterking.be/files/BBL%202016%20Recepten%20voor%20kernversterking-LR.pdf
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12. Bronnen 
 

Bron (1): Walkability-tool (geraadpleegd januari 

2022)  

Bron (2): opgroeien (geraadpleegd januari 2022)  

https://www.opgroeien.be/cijfers-en-

publicaties/bmi/vlaams-en-provinciaal-niveau 

Bron (3): Open street map (geraadpleegd januari 

2022) 

Bron (4): Heat map Strava (geraadpleegd januari 

2022) 

Bron (5): Curieuze neuzen map (geraadpleegd 

januari 2022) 

Bron (6): Luchtkwaliteit VMM (geraadpleegd 

januari 2022) 

Bron (7): Gezondheidsindicator mobiliteit 

(geraadpleegd januari 2022) 

Bron (8): Gemeentemonitor (geraadpleegd 

januari 2022) 

Bron (9): Leefkwaliteit Vlaanderen (geraadpleegd 

januari 2022) 

Bron (10): Gemeentemonitor: groen in de buurt 

(geraadpleegd januari 2022) 

Bron (11): Geopunt (geraadpleegd januari 2022) 

Bron (12) Klimaat VMM (geraadpleegd januari 

2022) 

Bron (13): Hittekwetsbaarheidskaart 

(geraadpleegd januari 2022) 

Bron (14): Bevolkingsdichtheid, Provincies in 

cijfer (geraadpleegd januari 2022) 

Bron (15): Gezonde Publieke Ruimte, Prioriteiten 

bepalen, Vlaams Instituut Gezond Leven  
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