
1 
 

Jaarverslag 2018 



2 
 



3 
 

 

Integratie gemeente en OCMW ........................................................................................................................ 4 

Personeelsbestand ............................................................................................................................................ 4 

De bevolking van Wuustwezel in 2018 .............................................................................................................. 5 

De bibliotheek in cijfers ..................................................................................................................................... 6 

Toerisme ............................................................................................................................................................ 6 

Herdenking ‘Groote Oorlog’ .............................................................................................................................. 7 

Sportpark Gooreind ........................................................................................................................................... 8 

BMX-parcours Kattegat ..................................................................................................................................... 8 

Sportkampen en sportdagen ............................................................................................................................. 8 

Sociale dienst ..................................................................................................................................................... 9 

Project Matoaka ................................................................................................................................................ 9 

Vrijetijdspassen ................................................................................................................................................. 9 

Zorg aan huis ................................................................................................................................................... 10 

Onze dienstencentra ....................................................................................................................................... 10 

Erkenning assistentiewoningen ....................................................................................................................... 10 

Vzw WoonZORGWuustwezel .......................................................................................................................... 11 

Goed-in-je-velcarrousel ................................................................................................................................... 11 

Vernieuwing Duinenstraat ............................................................................................................................... 12 

Droomverbinding komt tot stand! .................................................................................................................. 12 

 



4 
 

 

De laatste rechte lijn naar 

een geïntegreerd lokaal 

bestuur. 

 

Met het Decreet Lokaal Bestuur 

van januari 2018 kreeg de eerder 

aangekondigde integratie van de 

lokale besturen een wettelijke 

kader. 

Vanaf 1 januari 2019 valt de 

dienstverlening van het OCMW 

onder de gemeente. Het OCMW 

blijft  bestaan als aparte 

rechtspersoon met eigen 

bestuursorganen. In de praktijk 

zijn deze bestuursorganen 

dezelfde als die van de 

gemeente. 

Het traject dat in Wuustwezel 

werd afgelegd om deze 

integratie te realiseren, werd op 

eigen kracht afgelegd, zonder 

inbreng van externe bureaus. 

Reeds sinds 2015 wordt er aan 

deze weg getimmerd, wat 

ondertussen al resulteerde in tal 

van gemeenschappelijke acties.  

2018 was natuurlijk het jaar 

waarin de hele oefening rond 

integratie de laatste rechte lijn 

inging. Volgende acties en 

maatregelen vonden plaats in 

2018 met het oog op de verdere 

integratie: 

• Nieuwe telefooncentrale 
voor het gemeentehuis: 
 
Deze is volledig gekoppeld 
aan de centrale van het 
sociaal huis. Alle telefoons 
naar de algemene nummers 
passeren via de telefoniste 
van het sociaal huis. 

 

• Afstemming uitbetaling van 
de lonen:  
 
Vanaf eind juni worden alle 
lonen uitbetaald op de 

laatste werkdag van de 
maand. 

• Verhuis dienst financiën:  
Sinds januari 2018 delen 
beide financiële diensten 
hun bureaus op het sociaal 
huis. Naast deze fysieke 
samensmelting wordt zo ook 
de weg gebaand naar het 
afstemmen van procedures 
en methodieken. 

 

• Voorstel nieuw 

organogram: 

Aan de hand van een aantal 

inspraakmomenten voor het 

personeel, werden de 

contouren van de structuur 

van het nieuwe lokale 

bestuur uitgetekend. Dit 

voorstel voor een nieuw 

organogram diende als 

tussentijds model om de 

gehele integratie werkbaar te 

maken.  

 

 

 

 

*exclusief 44 statutaire medewerkers gedetacheerd aan vzw WoonZORGWuustwezel 
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Op 1 januari 2019 stond de teller 

op 20995 inwoners, of 303 

inwoners méér dan op dezelfde 

dag in 2018. Deze stijging sluit 

opnieuw aan bij de stijging uit 

voorgaande jaren. Gemiddeld 

groeit onze gemeente jaarlijks 

met 221 inwoners.  

 

De nieuwe inwoners leven 

verspreid over de verschillende 

woonkernen. Wuustwezel telt 

146 inwoners meer dan vorig 

jaar, Gooreind steeg met 108 

inwoners en Loenhout met 49. 

Vooral Gooreind kende dit jaar 

dus een sterke groei ten opzichte 

van de 21 nieuwe inwoners van 

2017. 

De aangroei van de bevolking 

volgt zowel uit het positief 

natuurlijk accres, met 189 

geboortes tegenover 154 

overlijdens, als uit het positief 

migratiesaldo: 1.293 mensen van 

buiten Wuustwezel vestigden 

zich in onze gemeente terwijl 

1025 mensen de gemeente 

verlieten.  

 

Eind 2018 telden we 1.905 

vreemdelingen. Dit zijn er 100 

meer dan in 2017. Nederland 

(1.030), Roemenië (393) en 

Polen (115) blijven veruit de 

belangrijkste landen van 

herkomst. Op het grondgebied 

van Wuustwezel verblijven 

momenteel 86 verschillende 

nationaliteiten. 

 

Wuustwezel heeft altijd een vrij 

jonge bevolking gehad. Dit is nog 

steeds het geval maar we 

ontsnappen niet aan de 

vergrijzingsgolf.  
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Tussen 2014 – 2018 werden 

heel wat activiteiten 

georganiseerd om de Eerste 

Wereldoorlog terug in 

herinnering te brengen. 

Door middel van diverse 

initiatieven doorheen deze 

jaren trachten we een 

impressie te geven van de 

impact en de duurtijd van 

zulke oorlog.  

Dodendraad en Krokusroute  

Ook in 2018 ging de aandacht 

naar de ‘Dodendraad Leeft’.  Bij 

de opstart van het project Groote 

Oorlog in 2015 werd een 

gedeelte van de Dodendraad 

herplaatst.  Deze tijdelijke 

houtconstructie van de 

Dodendraad werd in 2018 op 

een duurzame wijze 

gerestaureerd.   Bij aanvang van 

de herdenkingsinitiatieven werd 

ook een krokuslint aangeplant 

langsheen de voormalig 

Dodendraad.  Het betreft een 

traject van 10 km, waar jaarlijks 

20 000 witte krokussen bloeien. 

Deze route illustreert de 

elektrische grensversperring op 

de volledige Belgisch 

Nederlandse grens, en laat je 

kennis maken met verhalen uit 

de grensstreek. Een mooie en 

verrijkende uitstap in eigen 

natuur. Jaarlijks wordt deze route 

in de maanden februari-maart in 

de kijker gezet, omdat dan het 

krokuslint volop in bloei staat.  In 

samenwerking met andere 

gemeenten langsheen de 

dodendraad werd dit traject 

uitgebreid tot een lange 

fietsroute.  

 

Wapenstilstand  

Op 11 november 2018 werd 

Wapenstilstand herdacht in 

teken van 100 jaar Groote 

Oorlog. Tijdens deze 

herdenkingsdag werd er ook 

aandacht geschonken aan de 

plaatselijke oorlogsveteranen: 

bomen die meer dan 100 jaar 

oud zijn, en dus de oorlog 

hebben meegemaakt.  Aan elke 

veteranenboom werd een 

verhaal van een plaatselijke 

oorlogsheld gekoppeld.  Met 

steun van Regionaal Landschap 

De Voorkempen krijgen deze 

bomen extra verzorgen voor hun 

behoud  ervan in de toekomst. 

Naast deze oorlogsveteranen 

werden er Vredesbomen 

aangeplant in Wuustwezel, 

Loenhout en Gooreind.   Het 

gemeentebestuur ondertekende 

het charter vanuit ANB om ook in 

de toekomst zorg te blijven 

dragen voor deze vredesbomen. 

De Laatste Brief  

  

“De Laatste Brief” is een 

theaterevocatie, waarbij 

Wuustwezelse 

cultuurverenigingen en 

geëngageerde inwoners je 

meenamen naar de tijd van toen, 

tijdens WO I. Een verhaal over 

het laatste nieuws, een laatste 

persoonlijke boodschap, die een 

familie ontvangt van een 

gesneuvelde liefde. Deze 

voorstelling speelde maar liefst 

voor 6 uitverkochte zalen. 
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Na Loenhout en Wuustwezel 

kreeg ook Gooreind zijn 

eigen sportpark. 

Aan de Eikendreef verrees een 

imposante sporthal, een 

loopomloop en een atletiekpiste.  

In de sporthal kunnen alle 

balsporten worden gespeeld en 

daarnaast werd er een grote 

danszaal voorzien.  

Voor de nieuwe atletiekpiste 

werd de oude sintelpiste 

opgebroken. In de plaats hiervan 

werd achter de nieuwe sporthal 

een nieuwe kunststofpiste 

aangelegd, met standen voor 

meerkampnummers en een 

atletiekveld.  

De gemeente ontving een 

investeringssubsidie van 

214.299 euro om deze 

atletiekpiste te realiseren. 

 

 

 

Vele jongeren uit onze 
gemeente beoefenen de 
BMX-sport. Tot voor kort 
moesten zij uitwijken  naar 
terreinen buiten de 
gemeente. Een eigen terrein 
was dan ook meer dan 
welkom! 
 

‘Flying Finches’, een vereniging 
van BMX-ers kreeg van het 

gemeentebestuur erf- en 
opstalrecht om een parcours uit 
te bouwen aan het sportpark 
Kattegat. Het terrein ligt in het 
Stokersstraatje, tegenover de 
terreinen van de ruiters en de 
hondenclub.  
 
Het parcours van 350 meter lang 
en 6 meter breed vol bochten en 

hellingen werd door de 
vereniging zelf aangelegd.  
 
Het terrein is op afgesproken 

uren exclusief voorbehouden 

voor clubleden, maar is 

daarnaast op bepaalde 

tijdstippen opengesteld voor 

iedereen die met een BMX wil 

komen oefenen.  
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In oktober ging ‘Matoaka’ 
van start, een project voor 
alleenstaande moeders. 
 
 
Alleenstaande moeders hebben 
het vaak niet gemakkelijk. 
Wanneer je er alleen voorstaat is 
het ouderschap moeilijk te 
combineren met een sociaal 
leven. Hiervoor werd ‘Matoaka’ 
opgericht.  
 

Bedoeling van het project is het 
verbreden van het sociaal 
netwerk en het aanbieden van 
ontspanning. 
 
De naam ‘Matoaka’ was de 
oorspronkelijke naam van 
‘Pocahontas’ en betekent speels.  
 
De groep komt samen in de 
Poort van het platteland elke 
derde dinsdag van de maand.  

Tot nu toe hebben er gemiddeld 
6 moeders deelgenomen. 
Onderwerpen die aan bod 
kwamen waren onder meer een 
kennismaking met de sociale 
kruidenier en een voorstelling 
van het gemeentelijke 
sportaanbod. 
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De 39 woningen met 
dienstverlening zijn vanaf 
midden 2018 officieel 
assistentiewoningen. 
 
 
De naam assistentiewoning werd 
geïntroduceerd in het 
woonzorgdecreet van 2009. Het 

werd de nieuwe naam voor 
serviceflat of woning met 
dienstverlening. Niet alleen de 
naam wijzigde, ook de 
erkenningsvoorwaarden werden 
bijgestuurd.  
 
Omdat de erkenning van onze 
woningen met dienstverlening 

afliep eind 2017, werd een 
erkenningsaanvraag ingediend 
voor drie groepen van 
assistentiewoningen.  
 
Eind juni werd de goedkeuring 
bekendgemaakt en in augustus 
kregen we al een 
inspectiebezoek.
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Een warm welkom, … en een 

beetje een afscheid! 

Op 1 juli 2018 werd de vzw 

WoonZORG Wuustwezel 

opgestart. In deze vzw worden 

de woonzorgcentra Sint-Jozef en 

Amandina samengebracht. In de 

raad van bestuur van deze vzw 

zullen de gemeente en het 

OCMW vertegenwoordigd zijn.  

Beide woonzorgcentra zullen 

deel uitmaken van de groep van 

vzw Amate, die al 

woonzorgcentra uitbaat in Lier, 

Zandhoven en Antwerpen. 

In een eerste fase verandert de 

dagelijkse werking van beide 

woonzorgcentra niet. Een 

kwalitatieve en betaalbare 

ouderenzorg blijft de missie en 

ze blijven werkzaam in de 

huidige infrastructuur.  

Op termijn zal WZC Amandina 

worden uitgebreid met een 

nieuwe vleugel om de bewoners 

en medewerkers van WZC Sint 

Jozef in onder te brengen. Tegen 

deze tijd zullen beide 

woonzorgcentra ook 

operationeel één geheel vormen. 

Voor de medewerkers van WZC 

Sint Jozef bracht dit een aantal 

veranderingen met zich mee. 

Contractuele medewerkers 

kregen een addendum bij hun 

arbeidscontract waarin 

opgenomen staat dat de vzw 

WoonZORG Wuustwezel hun 

nieuwe werkgever is. Statutaire 

medewerkers blijven in dienst 

van het OCMW, maar worden ter 

beschikking gesteld van de 

nieuwe vzw. 

 

  

 
Durf je te engageren! Wie 
opgaat in een activiteit, 
vergeet even zijn 
beslommeringen en krijgt 
het gevoel dat hij echt leeft. 
 
Vanuit de raad voor gezondheid 

en welzijn werd samen met de 

welzijnsdienst en de lokale 

dienstencentra een uitgebreid 

aanbod aan activiteiten, 

infomomenten en cursussen 

uitgewerkt. Bedoeling hiervan 

was om mensen zich te laten 

engageren en actief te zijn om 

zich zo beter in hun vel te 

voelen.  

 

Een greep uit het aanbod: 

• Startmoment:  lezing 

Annemie Struyff in Kadans, 

240 aanwezigen  

• Lezing Jeroen Walravens: 

altijd nu;  in de poort naar het 

platteland  

• Lezing Tommy Browaeys: 

Wake up call:  in de poort 

naar het platteland  

• Lezing Gerbert Bakx: 

Strategie naar geluk :  in de 

poort naar het platteland  

 

Bewegen op verwijzing 

Voor wie zichzelf niet kan 

motiveren om aan het bewegen 

te gaan, maar toch voelt dat het 

voor gezondheid écht beter zou 

zijn werd het project ‘Bewegen 

op verwijzing’ uitgewerkt. De 

BOV-coach helpt bij het 

uitzoeken wat iemand 

tegenhoudt om te starten met 

bewegen en gaat mee op zoek 

naar leuke 

bewegingsactiviteiten. Dat kan 

gaan van elke dag blokje rond 

wandelen met de hond tot lid 

worden van een sportclub.   

Goed-in-je-vel-affiches 

Misschien ben je ze al wel 

tegengekomen bij de bakker,  in 

de bib, of bij je dagelijkse 

boodschappen:   onze goed-in-

je-vel-affiches.  Met eenvoudige, 

opgewekte boodschappen willen 

we jou, samen met de 

Wuustwezelse ondernemers een 

glimlach ontlokken, een positieve 

vibe creëren.  
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De drie kilometer lange 

Duinenstraat heeft in totaal 

zeventien drempels en twee 

vluchtheuvels gekregen. Geen 

eenvoudig dossier, maar  

communicatie dichtbij de 

mensen, een goede aannemer 

en goede opvolging maakten dit 

tot een succesverhaal!  

. 

 

Al jaren droomt het 

gemeentebestuur van een 

veilig fietspad tussen de 

dorpen Wuustwezel en 

Gooreind. Nu is het zover en 

kan iedereen genieten van 

een recreatief wandel- en 

fietspad tussen Beersgat en 

het domein van de Zusters 

Franciscanessen. 

 

Aankoop 86ha bos door ANB 

 

De Bredabaan tussen Gooreind 

en Wuustwezel is een drukke 

gewestweg en niet ideaal voor 

fietsers en wandelaars. Daarom 

zoekt het gemeentebestuur al 

jaren naar een veilige en 

recreatieve fietsverbinding 

tussen de twee dorpen. De 

aankoop van 86ha bos door ANB 

begin 2017 bracht deze droom 

plots dichterbij.  

 

 

Fietspad in porfierzand 

Oktober 2018 startte aannemer 

Green Road nv uit Wichelen met 

de aanleg van het fietspad in 

porfierzand (dit is een 

waterdoorlatend kiezelachtig 

zand). Het fietspad is drie meter 

breed en loopt van Beersgat 

door de bossen tot aan de 

Bredabaan, net voor de 

Huikvenweg. Het fietspad heeft 

geen verlichting. Deze werken 

kostten het gemeentebestuur € 

160.000. 

Missing link 

Het uiteindelijk doel is om dit 

fietspad in de toekomst door te 

trekken tot aan het domein 

Zusters Franciscanessen. 

Hiervoor moeten nog wel 

onteigeningen gebeuren. Aan 

het domein Zusters 

Franciscanessen kan dan veilig 

worden aangesloten op de 

bestaande fietspaden van de 

Bredabaan. Het Vlaams Gewest 

voorziet hier ook in de 

vernieuwing van de 

middengeleider in het voorjaar 

van 2019. 
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