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INLEIDING
Goede data is een eerste stap naar een goed beleid. Net zoals het moeilijk
is om zonder een plattegrond de juiste weg te vinden, is het niet evident
om zonder informatie de juiste beleidsprioriteiten te leggen. Deze
omgevingsanalyse komt hieraan tegemoet en werpt een licht op de actuele
situatie van Lo-Reninge aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve data
en een interpretatie ervan. Daarenboven laat het ook toe om al verder te
kijken dan vandaag en in te spelen op de uitdagingen en opportuniteiten
van morgen.
De omgevingsanalyse bestaat uit een extern en een intern luik. In het
eerste deel, dat focust op de externe omgeving, komen volgende
onderwerpen aan bod: wonen, werken, leven, verplaatsen, ontspannen en
opgroeien. In het tweede deel wordt de interne organisatie en de
bestuurlijke capaciteit van de stad belicht.
In het voorjaar van 2020 werd België getroffen door het coronavirus. De
exponentiële verspreiding van het virus noopte de overheid tot het nemen
van drastische maatregelen die het land volledig stillegden. Alle sociale,
economische en culturele activiteiten werden aan banden gelegd in de
hoop de druk op de gezondheidssector te verlichten. De corona-epidemie
laat een spoor van vernieling na, waarvan de ware omvang maar na
verloop van tijd duidelijk zal worden. Op heden voert het virus immers een
najaarsoffensief in België en is de toestand opnieuw alarmerend.
In deze actualisatie van de omgevingsanalyse wordt aandacht besteed aan
de impact van de coronacrisis op de verschillende thema’s die in de
omgevingsanalyse aan bod komen. Hiertoe zal op het einde van het
externe luik een extra onderdeel worden toegevoegd dat ingaat op de
draagwijdte van de gevolgen van de pandemie voor Lo-Reninge.
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LEVEN
EEN ATYPISCHE BEVOLKINGSPROGNOSE
Begin 2018 kende Lo-Reninge 3.289 inwoners. De decennialange daling in
het aantal inwoners is in de jaren negentig een halt toegeroepen en het
inwonersaantal is sindsdien relatief stabiel. Volgens de
bevolkingsprojecties zal de bevolking van Lo-Reninge ook naar de toekomst
toe geen doorgedreven stijging of daling kennen.1
GEOBSERVEERD AANTAL INWONERS, 1947-2018, LO-RENINGE
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In het Vlaams Gewest zien we een heel ander beeld: de prognoses
voorspellen een aanhoudende groei van de bevolking. Onderstaande
grafiek toont dat de bevolking in Lo-Reninge tussen 2000 en 2008 nochtans
sterker toenam dan in de rest van Vlaanderen, maar vanaf 2008 daalde het
aantal inwoners in Lo-Reninge, terwijl de Vlaamse bevolking bleef groeien.2
GEOBSERVEERDE EN GEPROJECTEERDE PROCENTUELE VERANDERING VAN HET AANTAL
INWONERS, 2000-2035, LO-RENINGE EN VLAAMS GEWEST
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De doorgedreven bevolkingsgroei in Vlaanderen is het gevolg van een sterk
positief migratiesaldo en een positief natuurlijk saldo.3 In Lo-Reninge
schommelt het migratiesaldo de laatste 30 jaar rond de nul, enkel in de
periode tussen 1997 en 2003 kende Lo-Reninge gedurende langere tijd een
hogere instroom dan uitstroom.
MIGRATIE NAAR EN VANUIT LO-RENINGE, 1989-2017
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De laatste 30 jaar situeert het natuurlijk saldo (verschil tussen het totaal
aantal geboortes en het totaal aantal overlijdens) zich rond nul. Het ene
jaar zijn er iets meer geboortes dan sterfgevallen, het andere jaar is het net
omgekeerd. Sinds 2009 is het natuurlijk saldo negatief: er zijn er meer
overlijdens dan geboorten.

NATUURLIJK SALDO, LO-RENINGE, 1989-2017
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EEN HOGE AFHANKELIJKHEIDSRATIO
PROCENTUELE VERDELING VAN DE BEVOLKING NAAR LEEFTIJD, LO-RENINGE EN
VLAAMS GEWEST, 2018
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Bovenstaande grafiek maakt duidelijk dat zowel het aandeel jongeren als
het aandeel 65-plussers in de stad Lo-Reninge hoger ligt dan in
Vlaanderen.4 Dit resulteert in een relatief hoge afhankelijkheidsratio (de
verhouding tussen het aantal 0-19-jarigen en 65+ ten opzichte van de
actieve bevolking ): 77,7% ten opzichte van 70,5% in het Vlaams Gewest.5
Als we de cijfers erop nagaan blijkt het aandeel actieven (18- tot 64jarigen) in Lo-Reninge al zeker 25 jaar relatief laag te zijn.6 Eén verklaring
zou te vinden kunnen zijn in het relatief hoog aantal geboorten tussen
1989 en 2005 in Lo-Reninge. Het antwoord zou ook in de migratiecijfers te
vinden kunnen zijn. Als we het migratiesaldo volgens leeftijd bekijken, lijkt
erop dat het vooral gezinnen met jonge kinderen zijn die immigreren naar
Lo-Reninge. Daarnaast zijn het vooral jongvolwassenen (18- tot 34-jarigen)
die uit Lo-Reninge vertrekken.

DEMOGRAFISCHE DIVERSITEIT
▪
▪

In Lo-Reninge had 0,9% van de bevolking een andere dan de
Belgische nationaliteit in 2018. Voor Vlaanderen was dit 8,9%.7
In 2018 had Lo-Reninge 4,9% inwoners met een vreemde
herkomst. In het Vlaams Gewest was dit 21,5%.8
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WONEN
HUISHOUDENS IN LO-RENINGE
Op 1 januari 2018 woonden de 3.289 inwoners van Lo-Reninge in 1.260
private huishoudens:
▪
▪
▪
▪

26% alleenwonenden
6% alleenstaande ouders
37% koppels met (inwonende) kinderen
31% koppels zonder (inwonende) kinderen9

Lo-Reninge had een gemiddelde huishoudgrootte van 2,54 inwoners per
gezin of huishouden in 2018. In Vlaanderen was dit 2,32. Lo-Reninge heeft
een lager aandeel alleenwonenden, en een hoger aandeel huishoudens
van 4 of meer personen.10
Volgens de prognoses zal de gemiddelde huishoudgrootte in Lo-Reninge
tegen 2035 dalen tot 2,45 inwoners per gezin of huishouden. Dit is het
gevolg van een verwachte daling van het aantal grote gezinnen en een
stijging van het aantal kleinere huishoudens. Tegen 2035 wordt verwacht
dat het aandeel alleenwonenden in Lo-Reninge zal stijgen tot 28%. Deze
stijging is volledig toe te schrijven aan de sterke stijging van het aantal
alleenwonende 60-plussers. Ook het aantal gezinnen met 2 personen zal
toenemen. Het aandeel grotere huishoudens (3 of meer personen) zou dan
weer afnemen.11

WOONGELEGENHEDEN
In 2018 telde Lo-Reninge 1.868 gebouwen, die o.a. ruimte gaven aan 1.407
woongelegenheden:
▪
▪
▪

56% van deze woongelegenheden zijn vrijstaande woningen,
37% betreffen halfopen en gesloten bebouwingen en
1,4% zijn appartementen.

Het totaal aantal woongelegenheden nam de voorbije 20 jaar met 12.5%
toe.
Vergeleken met Vlaanderen heeft Lo-Reninge een ouder gebouwenpark.
Maar liefst 48% van de gebouwen in Lo-Reninge is gebouwd voor 1946.
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PROCENTUELE VERDELING GEBOUWEN NAAR BOUWJAAR, 2018
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EEN OVERSCHOT OP DE WOONMARKT?
Een vergelijking van het aantal huishoudens met het aantal
woongelegenheden duidt op het eerste zicht op een overschot aan
woningen: 1.407 woongelegenheden voor 1.260 huishoudens. Hierbij
moet wel de kanttekening gemaakt worden dat een aantal wooneenheden
dienen als tweede verblijven en toeristenaccommodaties.
Er wordt verwacht dat het totaal aantal huishoudens tegen 2035 zou
toenemen met 1.3% tot 1.276.i Een vergelijking met het woonaanbod in
Lo-Reninge leert ons dat huidige woonaanbod de geplande groei aan
huishoudens in principe zou kunnen dekken.
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STIJGENDE VASTGOEDPRIJZEN
MEDIAANPRIJS VAN WOONHUIZEN, 2007-2017
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De mediaanprijs van de verkochte woonhuizen lag in 2017 in LoReninge op 220.000 euro. In vergelijking met 2007 is de
mediaanprijs met 77% gestegen. In heel Vlaanderen zijn de prijzen
van de woonhuizen in die tijdsperiode met 35% toegenomen.
Tussen 2002 en 2012 steeg de gemiddelde prijs van bouwgrond in
Lo-Reninge met 270%: van 30 euro/m² tot 110 euro/m².

EEN STERK GROEIEND AANBOD AAN SOCIALE WONINGEN
Lo-Reninge heeft 5,3 sociale woningen per 100 huishoudens, en zit
hiermee rond het Vlaams gemiddelde.ii In totaal waren er in 2018 67
sociale woningen. Tussen 2014 en 2018 is het aantal sociale woningen in
Lo-Reninge met 10% toegenomen, wat in vergelijking met de groei op de
private markt in Lo-Reninge (+6%iii) veel is.iv Toch stonden er in 2018 nog
24 unieke gezinnen op de wachtlijst van de sociale
huisvestingsmaatschappijen.

DUURZAAM WONEN
In het kader van het Burgemeestersconvenant heeft Lo-Reninge zich in
2011 geëngageerd om de CO2 -uitstoot op gemeentelijk grondgebied tegen
2020 met 20% te verlagen. De focus ligt hierbij op deze sectoren die de
stedelijke overheid kan beïnvloeden zoals huishoudens, mobiliteit,
landbouw, de dienstensector en de industrie (zonder de ETS-bedrijven).
In 2016 stootte een huishouden in Lo-Reninge gemiddeld 4,85 ton CO2 uit.
In het Vlaams Gewest was dit 3,51 ton CO2 per huishouden. Het gaat hier
10
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over CO2-uitstoot veroorzaakt door het energieverbruik in woningen.20
ENERGIEVERBRUIK, IN MWh PER HUISHOUDEN, LO-RENINGE EN VLAAMS
GEWEST, 2016
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Een verklaring voor de relatief hoge CO2-uitstoot kan te vinden zijn in de
samenstelling van het woonpatrimonium in Lo-Reninge. In verhouding tot
het Vlaams Gewest is er in Lo-Reninge immers veel open bebouwing, en
het is bekend dat dit type bebouwing gemiddeld meer energie verbruikt
dan halfopen of gesloten bebouwingen. Bijgevolg zal het energieverbruik
en de CO2-uitstoot in gebieden met veel open bebouwing relatief hoger
zijn. Een tweede mogelijke verklaring voor de hoge CO2-uitstoot in LoReninge betreft het woningbestand: 60,5% van de woningen in Lo-Reninge
is van voor 1970 en in deze oude woningen zijn vaak heel wat energieinvesteringen nodig om de energieprestaties gevoelig te verbeteren.
Tussen 2011 en 2016 nam het totale energieverbruik door huishoudens in
Lo-Reninge toe met 6,3%. Ter vergelijking: in het Vlaams Gewest daalde
het energieverbruik met 0,2%. Desondanks daalde de totale CO2-uitstoot
door huishoudens in Lo-Reninge met 0,4% (Vlaams Gewest: -6.8%).21 Een
mogelijke verklaring voor deze ogenschijnlijke tegenstelling is misschien te
vinden in een verschuiving naar meer duurzame energiebronnen. De
gemeentemonitor 2018 stelt hieromtrent:
▪
▪
▪

27% van de inwoners geeft aan te wonen in een woning met
zonnepanelen. In Vlaanderen is dit 17%
11% van de inwoners geeft aan te beschikken over een
zonneboiler. Ter vergelijking in Vlaanderen is dit 6%.
52% van de inwoners zegt te beschikken over een energiezuinige
ketel, tegenover 61% in Vlaanderen.
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WOONOMGEVING
Cijfers over het aantal geregistreerde misdaden karakteriseren Lo-Reninge
als een erg veilige gemeente:
▪

▪

▪

In 2016 lag het aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per
1000 inwoners een stuk lager in Lo-Reninge dan in het Vlaams
Gewest: 8,5 t.o.v. 24.22
Het aantal geregistreerde misdaden tegen de lichamelijke
integriteit per 1000 inwoners kwam in 2016 op 3,1 in Lo-Reninge.
Voor Vlaanderen was dit 5,8.23
Ook het aantal beschadigingen aan eigendommen per 1000
inwoners was in 2016 laag in Lo-Reninge: 4,6 t.o.v. 6,6 in het
Vlaams Gewest.24

94% van de inwoners voelt zich nooit of zelden onveilig in Lo-Reninge.
Hieraan gerelateerd is de sterke sociale cohesie in de stad: 69% van de
inwoners geeft aan veel contact te hebben met andere buurtbewoners en
88% vindt het aangenaam om in de buurt met mensen te praten. 85% van
de inwoners zegt over het algemeen tevreden te zijn over de buurt. 75%
vindt dat de straten en voetpaden in de buurt er netjes bijliggen, al geeft
37% van de inwoners aan de afgelopen maand vaak of altijd last te hebben
ondervonden van zwerfvuil. Een ander punt van ontevredenheid is het
gebrek aan winkels in de buurt: slechts 58% van de inwoners vindt dat er
voldoende winkels in de buurt zijn voor dagelijkse boodschappen.25

VEEL OPEN RUIMTE
Met 52 inwoners per km² is Lo-Reninge de gemeente met de laagste
bevolkingsdichtheid in Vlaanderen.26 Ter vergelijking: Vlaanderen heeft een
bevolkingsdichtheid van 482 inwoners per km². De inwoners van LoReninge hebben dus relatief veel ruimte. Het zal dan ook niet verwonderen
dat de bebouwingsgraad in Lo-Reninge erg laag is: 1,6% ten opzichte van
5,1% in heel Vlaanderen. 87% van de inwoners vindt dan ook dat er
voldoende aanbod aan groen is in de gemeente.27

VERHUISINTENTIE
92% van de inwoners geeft aan graag te wonen in Lo-Reninge, 6% is
neutraal en slechts 2% woont niet graag in Lo-Reninge. Toch geeft 11% van
de inwoners van Lo-Reninge aan de intentie te hebben om in de komende
5 jaar naar een andere gemeente te verhuizen. Voor Vlaanderen ligt dit
cijfer op 10%.28
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VERPLAATSEN
TE VOET
▪
▪

74% van de inwoners van Lo-Reninge vindt dat de voetpaden in
goede staat zijn.
11% van de inwoners van Lo-Reninge gaat voornamelijk te voet
naar het werk of de school. In Vlaanderen is dit 4%.29

MET DE FIETS
▪
▪

7% gebruikt de fiets om naar het werk of school te gaan. Hiermee
zit Lo-Reninge onder het Vlaams gemiddelde (16%).
44% van de inwoners van Lo-Reninge nam in 2017 nooit of
uitzonderlijk een keer de fiets voor korte afstanden. Dit vergeleken
met 39% van de Vlamingen.30

MET HET OPENBAAR VERVOER
▪
▪

Slechts 21% van de inwoners van Lo-Reninge vindt dat er
voldoende openbaar vervoer is in de buurt.
6% van de inwoners gebruikt het openbaar vervoer als
dominant vervoersmiddel. 16% in Vlaanderen.31

MET DE AUTO
▪
▪

97% van de gezinnen in Lo-Reninge bezit minstens 1 wagen. Dit is
beduidend hoger dan in de rest van Vlaanderen (92%).
72% van de inwoners van Lo-Reninge gaat bijna dagelijks achter
het stuur zitten richting werk of school. Ter vergelijking: in het
Vlaams Gewest is dit 59%.32

VERKEERSHINDER
Ongeveer een derde van de inwoners zegt vaak of altijd last te hebben
ondervonden van sluipverkeer. Bijna de helft van de inwoners ondervindt
vaak hinder van onaangepaste snelheid van auto’s en vrachtwagens in hun
buurt. Eén vierde van de inwoners heeft vaak of altijd last van lawaai van
het verkeer en 12% heeft hinder van agressie in het verkeer.33
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VERKEERSHINDER, LO-RENINGE, 2017
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WERKEN
EEN HOGE WERKZAAMHEIDSGRAAD EN EEN LAGE
WERKLOOSHEIDSGRAAD
Lo-Reninge kent een relatief hoge werkzaamheidgraad. De
werkzaamheidsgraad geeft de verhouding weer van het aantal
werkenden (20-64 jaar) ten opzichte van het aantal personen op
arbeidsleeftijd (20-64 jaar). Deze graad geeft dus aan hoeveel van de 100
inwoners op arbeidsleeftijd een job hebben. In 2016 had Lo-Reninge een
werkzaamheidsgraad van 74,2%. In het Vlaams Gewest was dit 67,2%. De
werkzaamheidsgraad in Lo-Reninge kent sinds 2003 een stijgend verloop.34
67% van de Lo-Reningenaars werkt als loontrekkende en 26% van de
werkende inwoners is zelfstandige. De meeste Lo-Reningenaars zijn
tewerkgesteld in de tertiaire sector. In vergelijking met het Vlaams Gewest
werken relatief veel inwoners in de primaire sector en relatief weinig
inwoners in de tertiaire sector. Niettemin neemt het belang van de
tertiaire sector stelselmatig toe, en dit voornamelijk ten koste van de
primaire sector.35
PROCENTUELE VERDELING VAN DE WERKENDE INWONERS NAAR SECTOR, LORENINGE EN VLAAMS GEWEST, 2016
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De relatief hoge werkzaamheidsgraad gaat samen met een lage
werkloosheidsgraad. De werkloosheidsgraad toont het aantal
werkzoekenden in verhouding tot het aantal personen op
arbeidsleeftijd (20-64 jaar). In 2016 had Lo-Reninge een
werkloosheidsgraad van 2,7%. Ter vergelijking: in Vlaanderen was dit
7,4%.36

EEN GEDIVERSIFIEERDE ECONOMIE
In 2017 telde Lo-Reninge 500 actieve ondernemingen, een stijging van 12%
ten opzichte van 2009.
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De economische structuur van Lo-Reninge is relatief gediversifieerd. Alle
vier de sectoren hebben een min of meer gelijkwaardig aandeel in de
creatie van jobs in Lo-Reninge. In het Vlaams Gewest daarentegen weegt
vooral de tertiaire sector zwaar door: de commerciële dienstensector zorgt
voor bijna de helft van de jobs. Het belang van de primaire sector is dan
weer eerder beperkt.37
ARBEIDSPLAATSEN NAAR SECTOR, LO-RENINGE EN VLAAMS GEWEST, 2016
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LO-RENINGE: AANTREKKELIJKER VOOR HOGERE INKOMENS?
In 2016 had de Lo-Reningenaar een gemiddeld inkomen van 16.417 euro.
Dit ligt onder het gemiddeld inkomen van de Vlaming dat aftikt op 19.102
euro.38 De laatste jaren lijkt er wel een inhaalbeweging ingezet in LoReninge: tussen 2006 en 2016 is het inkomen per inwoner met 35%
gestegen in Lo-Reninge, terwijl de groei in het Vlaams Gewest beperkt
bleef tot 27%.39
De discrepantie in groei tussen Lo-Reninge en het Vlaams Gewest geeft
aan dat de sterke inkomensgroei in Lo-Reninge niet enkel een gevolg is van
algemene tendensen. Het aandeel hogere inkomens in Lo-Reninge is
duidelijk toegenomen: tussen 2005 en 2015 steeg het aandeel aangiften
met een belastbaar inkomen dat groter is dan 50.000 euro in Lo-Reninge
van 8% naar 16%.40

OUDEREN KOMEN MOEILIJK ROND
In 2017 ontvingen 10 personen in Lo-Reninge een leefloon. Lo-Reninge
heeft hiermee een lager aandeel leefloongerechtigden dan het Vlaams
Gewest: 3 leefloongerechtigden per 1000 inwoners ten opzichte van 6. Het
aantal inwoners met een leefloon is de laatste jaren wel sterk
toegenomen: van 1 in 2008 naar 10 in 2017.41
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In 2017 ontvingen 56 Lo-Reningenaars een inkomensgarantie voor
Ouderen (IGO) en hadden 3 ouderen recht op het Gewaarborgd Inkomen
voor Bejaarden (GIB). Zowel het aandeel ouderen met een IGO als het
aandeel GIB-gerechtigden is tussen 2008 en 2017 sterk gedaald in LoReninge. Toch lagen beide indicatoren in 2017 nog dubbel zo hoog in LoReninge als in het Vlaams Gewest.42
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OPGROEIEN
EEN STIJGENDE DEKKINGSGRAAD IN DE KINDEROPVANG
In 2017 waren er in Lo-Reninge 58 plaatsen in kinderdagverblijven en bij
onthaalouders. Ten opzichte van 2014 kwamen er 12 plaatsen bij. De
verhouding van het aantal opvangplaatsen in Lo-Reninge ten opzichte van
het aantal 0- tot 3-jarigen in Lo-Reninge (de dekkingsgraad) is in stijgende
lijn: in 2014 was de dekkingsgraad 40% en in 2017 was deze opgelopen tot
63%.43 De prognose geeft aan dat het aantal 0- tot 2-jarigen zal stijgen tot
2026 om daarna lichtjes te dalen.44 Bij gelijkblijvend aanbod zal de
dekkingsgraad dus weer dalen. Voor wat betreft de tevredenheid kunnen
we zeggen dat 80% van de inwoners van Lo-Reninge tevreden is over de
kinderopvang.45

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS
Het onderwijs in Lo-Reninge is gericht op gewoon kleuter en lager
onderwijs. Er zijn in totaal 3 scholen die verspreid liggen over de
verschillende dorpskernen. Het merendeel van de kinderen in Lo-Reninge
gaat in de gemeente zelf naar school:
▪
▪

85% van de kleuters die in Lo-Reninge woont, gaat ook in LoReninge naar school.46
83% van de 6- tot 11-jarigen gaat in Lo-Reninge naar school.47

Daarnaast trekken de scholen ook extern schoolgaande jeugd aan:
▪
▪

14% van de kinderen in de kleuterscholen in Lo-Reninge is niet
afkomstig uit Lo-Reninge.48
12% van de leerlingen die lagere school lopen in Lo-Reninge is niet
afkomstig uit Lo-Reninge.49

In 2017 gingen er in totaal 132 kleuters en 209 6-11-jarigen naar school in
Lo-Reninge. In tegenstelling tot sommige grotere steden zijn er in LoReninge geen capaciteitsproblemen en ook naar de toekomst toe lijkt er
niet onmiddellijk een probleem van wachtlijsten op til. Onderstaande
grafiek geeft aan dat het aantal kleuters in Lo-Reninge in de eerstkomende
jaren eerst lichtjes zal dalen, waarna het aantal vermoedelijk stabiel blijft.
Ook het aantal lagere schoolkinderen in Lo-Reninge zal een dalende trend
inzetten vanaf 2019 om daarna te stabiliseren.50
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EVOLUTIE EN PROGNOSE 3-5-JARIGEN EN 6-11-JARIGEN, 2000-2035, LO-RENINGE
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De tevredenheid over het onderwijsaanbod is groot in Lo-Reninge: 92%
van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager
onderwijs.51 Voor de onderwijsvoorzieningen in het algemeen geeft 86%
van de inwoners aan tevreden te zijn. Dit sluit nauw aan bij het Vlaamse
gemiddelde van 87%.52
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ONTSPANNEN
VRIJE TIJD
In 2017 deed 42% van de inwoners van Lo-Reninge minstens wekelijks aan
sport, 27% sportte maandelijks en 32% kwam daar nooit of bijna nooit toe.
Lo-Reninge beschikt over 7 sportinfrastructuren, wat neerkomt op
ongeveer 2,1 per 1000 inwoners. Voor het Vlaams Gewest is dit 3,2.
Daarnaast telt Lo-Reninge 10 sportclubs of 3 per 1000 inwoners. Hier is het
Vlaams gemiddelde 4,2.
Naar tevredenheid over sportvoorzieningen toe scoort Lo-Reninge minder
goed dan gemiddeld: slechts 57% van de inwoners is tevreden over het
aanbod aan sportvoorzieningen tegenover 76% in Vlaanderen. 68% van de
Lo-Reningenaars maakte in 2017 ook geen enkele keer gebruik van de
sportvoorzieningen.
Ook de tevredenheid over de culturele voorzieningen in de gemeente ligt
lager dan het Vlaamse gemiddelde: 55% van de Lo-Reningenaars is hier
tevreden over ten opzichte van 72% van de Vlamingen. De tevredenheid
over recreatievoorzieningen is wel groot: 73% is hier tevreden over. Ook
over de voorzieningen voor jongeren en ouderen is men tevreden in LoReninge: 77% van de inwoners vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor
ouderen en 64% vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor
kinderen tot 12 jaar.
Voor wat betreft de shopping- en winkelvoorzieningen toe scoort LoReninge opnieuw minder goed dan de gemeenten uit het Vlaams Gewest.
Slechts 31% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn over het
winkelaanbod in Lo-Reninge, terwijl het gemiddelde in het Vlaams Gewest
overeenstemt met 63%. Ook de tevredenheid over het aanbod aan
restaurants ligt onder het Vlaams gemiddelde (60% t.o.v. 73%). 29% van de
inwoners van Lo-Reninge geeft daarenboven aan dat er onvoldoende
winkels zijn voor de dagelijkse boodschappen.53

TOERISME
Lo-Reninge heeft
▪
▪
▪
▪

16 vakantiewoningen
2 hotels
5 B&B’s
En 1 camping

In totaal waren er in 2015 35.279 overnachtingen in Lo-Reninge, in 2016
waren er 32.321 overnachtingen en in 2017 36.739.54
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IMPACT VAN DE CORONACRISIS
In het voorjaar van 2020 raasde het coronavirus over het oude continent
met veel doden en zware economische en sociale schade tot gevolg. België
was één van de zwaarst getroffen Europese landen en moest stringente
maatregelen nemen om de verspreiding van het virus in te dijken. De
maatregelen die genomen werden om het coronavirus te bedwingen raken
aan diverse thema’s uit deze omgevingsanalyse. Hier wordt voor elk van
deze thema’s de impact voor Lo-Reninge beschreven.

WERKEN
De coronapandemie heeft ons in de zwaarste economische crisis sinds de
Tweede Wereldoorlog gestort. Ook in Lo-Reninge laat de economische
impact zich voelen: inwoners verzeilden in (tijdelijke) werkloosheid,
handelszaken en zelfstandigen leden omzetverlies door de langdurige
sluitingen, en de financiële marges van kwetsbare gezinnen werden op de
proef gesteld.
Om de economische schok van de pandemie op te vangen, kwamen de
Vlaamse en federale overheid in het voorjaar met verschillende
steunmaatregelen. Werknemers die tijdelijk werkloos waren door de
coronacrisis, konden beroep doen op een systeem van tijdelijke
werkloosheid. Zelfstandigen konden gebruik maken van het
overbruggingsrecht. Voor handelszaken die verplicht hun deuren moesten
sluiten tijdens de lockdown werd daarnaast een hinderpremie voorzien.
Voor zelfstandigen die hun deuren niet verplicht moesten sluiten, maar wel
een aanzienlijk omzetverlies leden, kwam er een compensatiepremie. Ook
werd er een fiscaal gunstregime ingesteld om bedrijven aan te moedigen
hun kapitaal te versterken en de overheid gaf betalingsuitstel voor de btwaangiften, voor de sociale bijdragen en voor de bedrijfsvoorheffing.

OPGROEIEN
Net zoals in heel Vlaanderen gingen in Lo-Reninge de deuren van de
scholen in maart 2020 voor meer dan twee maanden dicht. Er werd vol
ingezet op afstandsonderwijs. Toch waarschuwden experts voor mogelijk
negatieve gevolgen zoals een risico op cognitieve achterstand. Ook voor
kwetsbare kinderen met schrijnende thuissituaties was de impact van de
sluitingen groot.
Naast het dichtgaan van de scholen werden de kinderen in Lo-Reninge ook
geconfronteerd met een opschorting van tal van buitenschoolse
activiteiten. De techniekacademie werd opgeschort, alsook de lessen aan
de muziekacademie. Ook de activiteiten van de jeugdverenigingen werden
onderbroken. De buitenspeeldag, de SWAP-activiteiten en de activiteiten
in het kader van Passe-Partout werden allemaal afgelast. Daarnaast
werden in de periode tussen 13 maart en 30 juni ook de buitenspeeltuinen
gesloten.
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ONTSPANNEN
De coronacrisis heeft ook een zware impact gehad op het
maatschappelijke weefsel in onze stad. Met de komst van het virus,
werden alle georganiseerde vrijetijdsbestedingen stopgezet. Zowel
sportclubs als lokale verenigingen (Okra, Ferm, etc.) schortten al hun
activiteiten op. Ook lokale evenementen (Lukkefeesten, kermissen,
avondmarkten, etc.) werden afgeschaft.
Alle openbare centra, jeugdlokalen en de bibliotheek in de gemeente
werden gesloten. Ook alle sportinfrastructuur, zowel binnen als buiten,
ging op slot.
Door de lokale lockdown in september gevolgd door een tweede nationale
lockdown heeft het gros van de lokale verenigingen ook in het najaar van
2020 amper activiteiten kunnen organiseren. Voor een stad als Lo-Reninge
waar het bruisende verenigingsleven een sterk bindend factor is, heeft dit
een grote impact. Sociaal isolement en eenzaamheid loeren om de hoek,
waardoor het mentaal welbevinden een flinke knauw kan krijgen.

WONEN
Door de coronacrisis werd, ook in Lo-Reninge, massaal van thuis uit
gewerkt. Er wordt verwacht dat ook in het postcoronatijdperk telewerk
een zwaarder gewicht zal krijgen dan voor de coronacrisis. Kwaliteitsvolle
openbare ruimte wint hierdoor aan belang. Het opwaarderen van de
publieke ruimte tot plaatsen met veel groen waar het aangenaam
vertoeven is treedt hierdoor ook in Lo-Reninge meer naar de voorgrond.
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BESTUURLIJKE CAPACITEIT
DIENSTVERLENING
De tevredenheid van de inwoners van Lo-Reninge over de algemene
dienstverlening in de stad is hoog: 78% van de stadsbewoners is tevreden,
17% neutraal en 5% is ontevreden. Dat in vergelijking met respectievelijk
73%, 21% en 7% als waarden voor het Vlaams Gewest (excl. 13
centrumsteden). De tevredenheid over de loketvoorzieningen van de stad
ligt nog hoger: 88% van de inwoners is tevreden over de
loketvoorzieningen, ten opzichte van 77% van de Vlamingen. Ook de
tevredenheid over de digitale dienstverlening ligt relatief hoog: 73%
vergeleken met 65% in Vlaanderen.
De inwoners voelen zich meer dan gemiddeld in het Vlaams Gewest
voldoende geïnformeerd over de initiatieven en beslissingen in en door de
gemeente. Over de activiteiten in en door de stad voelt de Lo-Reningenaar
zich iets minder geïnformeerd dan de gemiddelde Vlaming.
Wat de consultatie van bewoners betreft vindt 55% van de stadsbewoners
dat het stadsbestuur voldoende inspanningen doet om de bewoners bij de
veranderingen in Lo-Reninge te betrekken, 24% is neutraal en 20% vindt
dat de inspanningen onvoldoende zijn (Vlaams Gewest: 47%, 27%, 26%).
Met de stelling dat het stadsbestuur op een goede manier omspringt met
de vragen van inwoners is 59% het eens, 24% neutraal en 18% het oneens
(tegenover 46%, 31% en 23% in het Vlaams Gewest).
Vergeleken met de inwoners van het Vlaams Gewest hebben de inwoners
van Lo-Reninge een groter vertrouwen in lokale overheid. Het vertrouwen
in de Vlaamse en de federale overheid ligt dan weer lager in Lo-Reninge
vergeleken met het Vlaamse gemiddelde.55

SOCIAAL KAPITAAL
In 2017 telde de stad Lo-Reninge 31 personeelsleden, die samen 22,18
voltijds equivalenten vormden (VTE). Hiervan beschikte het OCMW over
3,85 VTE en de gemeente over 18,33 VTE. De man-vrouw verhouding is
mooi evenwichtig: 11,19 VTE zijn mannen en 10,99 VTE zijn vrouwen.56
In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde telt Lo-Reninge opvallend
minder personeelsleden per 1000 inwoners. In 2017 had Lo-Reninge 5,5
VTE per 1000 inwoners terwijl het Vlaamse gemiddelde uitkwam op 6,8.
Sinds 2013 kent het aantal personeelsleden per 1000 inwoners in
Vlaanderen wel een dalende trend, terwijl dit in Lo-Reninge relatief stabiel
blijft.57
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Tabel 1: Personeelscapaciteit, 2013-2017, Lo-Reninge en Vlaams Gewest
JAAR

VTE/1000 INWONERS LORENINGE

VTE/1000 INWONERS
VLAAMS-GEWEST

2013

5,6

7,4

2014

5,7

7,3

2015

5,7

7,3

2016

5,5

6,8

2017

5,5

6,8

In 2017 spendeerde de stad Lo-Reninge 0,14% van zijn personeelskost aan
vorming, in 2016 was dit 0,23% en in 2015 0,15%.58 Algemeen wordt 1,8%
van de personeelskost als norm gehanteerd.

FINANCIËN
Lo-Reninge haalt zijn werkingsmiddelen voornamelijk uit belastingen en
fondsen. Fondsen zijn subsidies afkomstig van een hogere overheid. LoReninge ontvangt het merendeel van zijn subsidies uit het gemeentefonds.
Het gemeentefonds geeft per inwoner meer middelen aan Lo-Reninge dan
gemiddeld.
Tabel 2: Ontvangsten uit het gemeentefonds per inwoner, 2008-2015, Lo-Reninge en
Vlaams Gewest

JAAR

GEMEENTEFONDS PER
INWONER LO-RENINGE

GEMEENTEFONDS PER
INWONER VLAAMS
GEWEST

2008

344,7

296,7

2009

361,5

304,8

2010

375,9

313,3

2011

383,5

321,4

2012

395,1

330,4

2013

406,0

340,2

2014

419,2

350,5

2015

428,8

360,7
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Lo-Reninge int 678,44 euro belastingen per inwoner. Het grootste gedeelte
van de gemeentelijke belastingontvangsten komt van de aanvullende
belasting op de personenbelasting (goed voor 778.365 euro in 2017) en de
opcentiemen op de onroerende voorheffing (1,15 miljoen euro in 2017).59
In 2017 bedroeg de aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting in
Lo-Reninge 7,9%. Dit is hoger dan het Vlaamse gemiddelde (7,24%). De
ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting bedragen 237 euro per
inwoner in Lo-Reninge. Ondanks de hogere aanslagvoet ligt dit toch lager
dan de gemiddelde ontvangsten in het Vlaams Gewest (306 euro). De
aanslagvoet van de onroerende voorheffing bedraagt 1.700 opcentiemen.
Dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde (1.391 opcentiemen). De
opbrengsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing per inwoner
bedragen 350 euro in Lo-Reninge en gemiddeld 342 in het Vlaams
Gewest.60
Aan de uitgavenzijde zijn er 4 grote posten: personeelskosten,
werkingskosten, overdrachten en intrestbetalingen. In totaal spendeerde
Lo-Reninge in 2017 1286 euro per inwoner.
De personeelsuitgaven nemen de grootste hap uit het budget: 37% van de
kasuitgaven betreft personeelskosten. De overdrachten vormen de tweede
grootste uitgavenpost. Hierin ontvangt de politiezone de grootste dotatie:
65 euro per inwoner in 2017. De werkingskosten zijn de derde grootste
uitgavenpost met 29% van de kasuitgaven. Een vierde grote post zijn de
intrestbetalingen. In 2017 maakten deze 4% uit van de kasuitgaven.61 De
schuld per inwoner bedroeg in Lo-Reninge in 2017 1057 euro, wat iets
hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde van 1023 euro. Sinds 2013 daalt de
schuld per inwoner.62

DIGITALE MATURITEIT
In 2016 heeft de Vlaamse overheid de digitale maturiteit van de lokale
besturen gemeten. In de I-monitor werd Lo-Reninge gekarakteriseerd als
een lokaal bestuur van type 2, met een totaalscore van 30/100. Vooral de
thema’s procesbeheer en capaciteit scoorden ondermaats.63 Inmiddels zijn
er al stappen gezet op het vlak van capaciteit. Ook het procesbeheer zal in
de volgende jaren grondig aangepakt worden, met de nodige aandacht
voor digitalisatie.
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