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Inleiding 

In het voorjaar van 2000 werd MONA opgericht als partnerschap tussen de gemeente Mol en NIRAS. 

Dit partnerschap kaderde binnen een werkprogramma van NIRAS rond de berging van categorie A of 

laagradioactief afval. Bij de oprichting van MONA werd, op basis van een ‘sociale kaart’ van de ge-

meente Mol, bepaald hoe de samenstelling van het partnerschap er zou uitzien. Die ‘sociale kaart’ 

gaf een overzicht van potentiële Molse partners uit het politieke, economische en maatschappelijke 

domein. Na een samenwerking van meer dan 18 jaar is het tijd om de ‘sociale kaart’ te actualiseren 

en na te gaan hoe de Molse samenleving veranderd is sinds de oprichting van MONA. Binnen het 

partnerschap is men momenteel bezig met een wijziging van de statuten en dat gaat gepaard met 

een reflexief proces over de samenstelling van de raden en werkgroepen. Dit rapport, de geactuali-

seerde ‘sociale kaart’ van de gemeente Mol, kan ter ondersteuning dienen bij bovenstaande veran-

deringsprocessen. Door middel van de ‘sociale kaart’ schetsen we in dit rapport een beeld van het 

bredere palet van de bevolking van Mol. We bekijken onder andere ook welke socio-culturele organi-

saties deel uitmaken van het Molse middenveld, welke politieke voorkeuren uitgaan van de Molle-

naars en welke bedrijven en organisaties actief zijn binnen de lokale economie van de gemeente. De 

belangrijkste doelstelling van de studie is dus nagaan hoe de Molse samenleving er vandaag de dag 

uitziet. In het eerste hoofdstuk van dit rapport maken we een uitgebreide socio-demografische en 

socio-economische beschrijving van de gemeente Mol. Naast dit cijfermatig beeld van de gemeente 

geven we in het tweede hoofdstuk een overzicht van de politieke, economische en maatschappelijke 

actoren uit Mol. Op die manier krijgen we zicht op de doelgroepen van MONA en wordt er een vol-

gende stap gezet in het reflexief proces over de representativiteit van de gemeente Mol binnen het 

partnerschap. Nog belangrijk om te vermelden is dat we in het rapport aandacht hebben voor de ex-

pliciete vraag vanuit MONA om op zoek te gaan naar sociale groepen die momenteel niet bereikt 

worden door de huidige samenstelling van het partnerschap. Het antwoord op deze vraag zal door-

heen de verschillende onderdelen van dit rapport naar voor komen. 
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1. Socio-demografisch en socio-economisch beeld van Mol 

In het eerste hoofdstuk van dit rapport schetsen we een beeld van de huidige Molse bevolking aan 

de hand van socio-demografische en socio-economische indicatoren. Voor de selectie van deze indi-

catoren baseren we ons in de eerste plaats op de oorspronkelijke ‘sociale kaart’ die als basis diende 

voor de samenstelling van het partnerschap MONA. Het betreft indicatoren over de leeftijdsstructuur 

en leeftijdsverhoudingen, de samenstelling van de huishoudens, het onderwijs, de tewerkstelling per 

economische sector en indicatoren over de arbeidsmarkt. Om het profiel van de bevolking van de ge-

meente Mol zo gedetailleerd mogelijk weer te geven, hebben we de oorspronkelijke selectie van in-

dicatoren uitgebreid met corresponderende indicatoren die actualiseerbaar zijn op federale, 

Vlaamse, provinciale en gemeentelijke websites.  

De cijfers die we in dit rapport presenteren, komen uit diverse databanken die raadpleegbaar zijn op 

verschillende openbare websites, waaronder ‘Statbel’, het Belgisch statistiekbureau, ‘Statistiek 

Vlaanderen’, het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, en 

‘Provincies.incijfers’, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Tijdens onze zoektocht merkten we 

dat er regelmatig kleine verschillen zijn tussen de cijfers in deze databanken. Om te zorgen voor een-

duidigheid en herhaalbaarheid van het onderzoek, plaatsen we telkens een bronvermelding en defi-

niëren we bepaalde concepten.  

In het rapport presenteren we telkens de meest recente cijfers die voorhanden zijn in de boven-

staande databanken. Per indicator geven we een overzicht van de bijhorende bevolkingsaantallen en, 

indien mogelijk, plaatsen we daarbij percentages die de verhouding met de totale bevolking van Mol 

weergeven of de verhouding met een bepaalde leeftijdscategorie. Hierbij maken we een vergelijking 

tussen de gegevens uit de periode waarin MONA is samengesteld en de gegevens uit huidige peri-

ode. Door een vergelijking te maken tussen beide periodes krijgen we een idee van hoe de Molse sa-

menleving veranderd is. Indien de data voorhanden zijn en als ze kunnen bijdragen tot een beter be-

grip van de huidige situatie in de gemeente Mol, geven we ook een overzicht van de indicatoren voor 

de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest.  

Het eerste hoofdstuk van het rapport bestaat uit drie grote onderdelen. In het eerste onderdeel fo-

cussen we ons op socio-demografische indicatoren, die de samenstelling van de bevolking weerge-

ven, maar daarnaast ook op indicatoren over het onderwijs en over herkomst en nationaliteit. In het 

tweede onderdeel richten we ons op indicatoren met betrekking tot de bodembezetting, de econo-

mie en de arbeidsmarkt in Mol. Vanuit MONA gaat er interesse uit naar het in kaart brengen van 

mensen of groepen uit de Molse samenleving die momenteel niet bereikt worden via de huidige sa-
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menstelling van het partnerschap. In het rapport beantwoorden we een eerste maal aan deze inte-

resse door de toevoeging van cijfers over het aandeel niet-Belgen in de bevolking van Mol. Een ruim 

deel van de bevolking in Vlaanderen, namelijk 8,4%, is vreemdeling. Hiermee wordt bedoeld dat ze 

niet de Belgische nationaliteit hebben (Vrind, 2017, p 52). Aangezien het aandeel niet-Belgen nog 

steeds toeneemt in Vlaanderen, lijkt het ons van belang om aandacht te besteden aan deze bevol-

kingsgroep. We beantwoorden in het eerste hoofdstuk van het rapport nog op een andere manier 

aan de hierboven genoemde interesse van MONA. Zo is het hele derde onderdeel gericht op ‘kansar-

moede-indicatoren’. Hoewel in Vlaanderen het aandeel personen onder de armoederisicodrempel de 

afgelopen jaren vrij stabiel is gebleven, leven nog steeds iets meer dan 1 op de 10 Vlamingen in een 

huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vrind, 2017, p212). De indicatoren 

uit het derde onderdeel brengen de groep mensen met een verhoogde kans op het leven in armoede 

uit de gemeente Mol in kaart. Op die manier krijgen we meer zicht op deze vaak verdoken bevol-

kingsgroep.  
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1.1. Socio-demografisch 

Het eerste onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste deel presenteren we, zo-

als aangegeven in de inleiding van het hoofdstuk, indicatoren over de samenstelling van de bevol-

king. Het betreft o.a. indicatoren over het geslacht, de leeftijdscategorieën en huishoudposities van 

de inwoners van Mol. In het tweede deel presenteren we informatie over het onderwijs. Meer be-

paald gaat het over het aantal schoolgaande kinderen en jongeren van Mol zelf, maar daarnaast ge-

ven we ook informatie over het aantal kinderen en jongeren dat in totaal in Mol naar school gaat. In 

het derde deel gaan we in op het aandeel inwoners van Mol met een niet-Belgische nationaliteit. 

1.1.1. Indicatoren over de samenstelling van de bevolking 

1.1.1.1. Totaal aantal inwoners van Mol 

 2000  2017  2018 

Totaal inwoners  Mol 31.737 36.244 36.506 
Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) en de website van de gemeente Mol 

 

1.1.1.2. Bevolkingsdichtheid 

 2000 2017 

Bevolkingsdichtheid Mol 278 inwoners per km² 317 inwoners per km² 

Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

1.1.1.3. Mannen en vrouwen 

 2000  % 2017 % 

Mannen 15.826 49,9% 18.007 49,7% 

Vrouwen 15.911 50,1% 18.237 50,3% 
Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

1.1.1.4. Leeftijdscategorieën 

 2000 % 2017 % 

0 tot 2 jaar  969 3,1% 1096 3,0% 

3 tot 11 jaar  3068 9,7% 3484 9,6% 

12 tot 17 jaar  2240 7,1% 2225 6,1%  

18 tot 24 jaar  2818 8,9% 2784 7,7% 

25 tot 49 jaar  12.024 37,9% 11.563 31,9% (-) 

50 tot 64 jaar  5640 17,8% 7992 22,1% (+) 

65 tot 74 jaar  3122 9,8% 3668 10,1% 

75 jaar en ouder  1856 5,8% 3432 9,5% (+) 
Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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1.1.1.5. Demografische verhoudingen 

 2000 2017 

Verouderingscoëfficiënt 96,5% 125,1% (+) 

Dependentiecoëfficiënt 78,3% 89,4% (+) 

Bron: Statbel – Dienst Demografie 

De verouderingscoëfficiënt geeft de verhouding aan tussen de bevolking van 60 jaar en ouder en 
de bevolking van 0 t.e.m. 19 jaar. Een verouderingsgraad van meer dan 100 betekent dat het aan-
deel van de bevolking boven de 60 jaar groter is dan het aandeel van de bevolking onder de 20 
jaar. Omgekeerd betekent een waarde kleiner dan 100 dus dat de groep boven de 60 jaar kleiner is 
dan de groep onder de 20 jaar. Bij een indicator 100 zijn beide groepen even groot. 

De dependentiecoëfficiënt geeft de verhouding aan tussen de ‘niet-actieve’ bevolking (0 t.e.m. 19 
jaar & 60 jaar en ouder) en de ‘actieve’ bevolking (20 jaar t.e.m. 59 jaar). Het is immers de groep 
‘actieven’ die op basis van solidariteit de groep ‘niet-actieven’ onderhoudt. Een dependentiecoëffi-
ciënt van meer dan 100 betekent dat de groep ‘niet-actieven’ groter is dan de groep ‘actieven’. 
Omgekeerd betekent een waarde kleiner dan 100 dus dat de groep ‘actieven’ groter is dan de 
groep ‘niet-actieven’. Bij een indicator 100 zijn beide groepen even groot. 

Bron: Provincies in Cijfers 

 

 

1.1.1.6. Bevolkingspiramide Mol 2007 - 2017 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 
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1.1.1.7. Loop van de bevolking 

 2000  2017  

Geboorten 307 362 

Sterften 281 279 

Natuurlijk saldo 26 83 (+) 

Inwijkingen 1234 1949 (+) 

Uitwijkingen 1155 1648 (+) 

Totaal migratiesaldo 79 301 

Intergemeentelijke inwijking 1008 1412 

Intergemeentelijke uitwijking 933 1229 

Intergemeentelijk migratiesaldo 75 185 (+) 

Internationale inwijking 226 179 (-) 

Internationale uitwijking 222 224 

Internationaal migratiesaldo 4 -45 (-) 

Totale aangroei 83 384 

Bron: Statbel - Dienst Demografie (Geciteerd in Provincies in cijfers; Info over 2000), website ge-

meente Mol (Info over 2017) 

 

1.1.1.8. Evolutie en vooruitberekening van het aantal inwoners van Mol 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 
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1.1.1.9. Vooruitberekening bevolkingspiramide 2017-2027 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

 

1.1.1.10. Huishoudens 

 2000   % 2017  % 

Private huishoudens  12.469  15.517  

Gemiddelde gezinsgrootte 2,52  2,31  

Alleenwonend  2937 23,6% 4701 30,3% (+) 

Ongehuwd samenwonend paar zonder kinderen  466 3,7% 940 6,1% (+) 

Ongehuwd samenwonend paar met minstens 1 minderjarig 
(LIPRO) kind  

175 1,4% 1022 6,6% (+) 

Ongehuwd samenwonend paar met enkel meerderjarig(e) 
(LIPRO) kind(eren)  

35 0,3% 102 0,7% 

Gehuwd paar zonder kinderen  3271 26,2% 3848 24,8% 

Gehuwd paar met minsten 1 minderjarig (LIPRO) kind  2977 23,9% 2142 13,8% (-) 

Gehuwd paar met enkel met enkel meerderjarig(e) (LIPRO) 
kind(eren)  

1624 13,0% 1328 8,6% (-) 

Alleenstaande ouder met minstens 1 minderjarig (LIPRO) 
kind  

383 3,1% 624 4,0% 

Alleenstaande ouder met enkel meerderjarig(e) (LIPRO) 
kind(eren)  

451 3,6% 616 4,0% 

Andere types huishoudens  150 1,2% 194 1,3% 
Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

  



 
 

11 
 

1.1.1.11. Mensen met een handicap erkend door DG 

 2007 % 2017 % 

Personen met een handicap  1381 5,1% 2045 7,0% (+) 

Personen met een handicap 18 tot 64 jaar  488 2,3% 555 2,5% 

Personen met een handicap 65-… jaar (aantal) 893 15,5% 1490 21,0% 

Bron: FOD Sociale Zekerheid, Directiegeneraal Personen met een handicap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 

 

1.1.2. Indicatoren over het onderwijs 

1.1.2.1. Leerlingen volgens woonplaats Mol  

 2010 2016 

Gewoon kleuteronderwijs 1159 1406  

Buitengewoon kleuteronderwijs 16 6 

Gewoon lager onderwijs 1892 2045  

Buitengewoon lager onderwijs 142 177 

Gewoon basisonderwijs 3051 3451 

Buitengewoon basisonderwijs 158 183 

Gewoon voltijds secundair onderwijs 2124 2177 

ASO: algemeen secundair onderwijs 535 520 

TSO: technisch secundair onderwijs 491 522 

KSO: kunstsecundair onderwijs 21 22 

BSO: beroepssecundair onderwijs 388 438 

GSO A-stroom: gemeenschappelijk secundair onderwijs 588 574 

GSO B-stroom: gemeenschappelijk secundair onderwijs 100 114 

DBSO: deeltijds beroepssecundair onderwijs 37 54 

BuSO: buitengewoon secundair onderwijs 89 143 

OKAN: onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers . 13 

Hoger onderwijs 1031 . 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 
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1.1.2.2. Leerlingen volgens vestigingsplaats school in Mol  

 2010 2016 

Gewoon kleuteronderwijs 1103 1325 

Buitengewoon kleuteronderwijs . . 

Gewoon lager onderwijs 1962 2131 

Buitengewoon lager onderwijs 127 122 

Gewoon basisonderwijs 3065 3456 

Buitengewoon basisonderwijs 127 122 

Gewoon voltijds secundair onderwijs 4931 4759 

ASO: algemeen secundair onderwijs 1051 1064 

TSO: technisch secundair onderwijs 1472 1323 

KSO: kunstsecundair onderwijs . . 

BSO: beroepssecundair onderwijs 938 895 

GSO A-stroom: gemeenschappelijk secundair onderwijs 1220 1225 

GSO B-stroom: gemeenschappelijk secundair onderwijs 250 240 

DBSO: deeltijds beroepsonderwijs 27 . 

BuSO: buitengewoon secundair onderwijs 109 95 

OKAN: onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers . 12 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 
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1.1.3. Indicatoren over herkomst en nationaliteit 

1.1.3.1. Het aantal niet-Belgen 2000-2017 in Mol 

 2000 % 2017 % 

Niet-Belgische 
huidige nationa-
liteit 

1509 4,8% 3734  10,3% 

Niet-Belgische 
geboortenatio-
naliteit 

2326 7.3% 5460 15.1% 

Niet-Belgische 
herkomst 

2887 9.1 6942 19.2% 

Bron: Provincies in Cijfers (aantal inclusief personen in het wachtregister) 

 

1.1.3.2. In vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 2017 % Provincie 
Antwerpen 
2017 

% Vlaams Ge-
west 2017 

% 

Niet-Belgi-
sche hui-
dige natio-
naliteit 

3734  10,3% 208.221 11.3% 563.509 8.6% 

Niet-Belgi-
sche ge-
boortenati-
onaliteit 

5460 15.1% 355.123 19.3% 983.676 15.1% 

Niet-Belgi-
sche her-
komst 

6942 19.2% 474.981 25.8% 1.346.508 20.6% 

Bron: Provincies in Cijfers (aantal inclusief personen in het wachtregister) 
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1.1.3.3. Verhouding personen naar nationaliteit in Mol 2007-2017 

 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

 

1.1.3.4. Overzicht van de meest voorkomende niet-Belgische nationaliteiten in Mol 

Top 10 (2017) 31/12/2016 31/12/2017 

Nederland 1439 1423 (-) 

Polen 166 170 

Duitsland 145 152 

Frankrijk 99 111 (+) 

Turkije  118 109 (-) 

Bulgarije 91 108 (+) 

India 97 97 

Suriname 73 92 (+) 

Roemenië 86 90 

Italië 72 80 

… … … 

Totaal aantal 3613 3733 
Bron: Website gemeente Mol 
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1.2. Socio-economisch 

Het tweede onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetsen we een 

beeld van de Molse economie. We geven een uitgebreid overzicht van de tewerkstelling per sector 

en per cluster. Hierbij maken we telkens een vergelijking met de situatie in de provincie Antwerpen 

en in het Vlaamse Gewest. Aan de hand van de NACE-nomenclatuur, een statistische classificatie van 

economische activiteiten (Soubron, 2010), verfijnen we ons beeld van de Molse economie. In het 

tweede deel beschouwen we indicatoren over de lokale arbeidsmarkt. Daarbij kijken we naar de ver-

houdingen binnen de beroepsbevolking en naar de socio-economische positie van de inwoners van 

Mol. 

1.2.1. Indicatoren over bodembezetting en economie 

1.2.1.1. Bodembezetting 

 2000 (hectare) % 2017 (hectare) % 

Oppervlakte in hectare 11.426 100% 11.426 100% 

Bebouwde oppervlakte in (hectare) 1753 15,3% 1956 17,1% 

Oppervlakte voor bedrijvigheid (hectare) 226 12,9% 225 11,5% 
Bron: Statbel Dienst Demografie (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

1.2.1.2. Tewerkstelling per sector 

Mol 

 2003 % 2009 % 2016 % 

Primaire sector 82 0,79% 115 0,9% 134 1,0% 

Secundaire sector 1784 17,17% 2225 16,7% 1790 12,9% (-) 

Tertiaire sector 4389 42,25% 5109 38,3% 5362 38,8% 

Quartaire sector 4134 39,79% 5883 44,1% 6426 46,4% (+) 

Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) en doctoraat Professor dr. Anne Bergmans (cij-

fers 2003) 
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Provincie Antwerpen 

 2009 % 2016 % 

Primaire sector 10.854 1,4% 12.153 1,5% 

Secundaire sector 182.904 23,6% 165.482 20,6% 

Tertiaire sector 364.789 47,0% 393.128 49,0% 

Quartaire sector 215.457 27,8% 226.296 28,2% 
Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Vlaams Gewest 

 2009 % 2016 % 

Primaire sector 56.170 2,1% 55.344 2,0% 

Secundaire sector 611.037 23,4% 553.998 20,5% 

Tertiaire sector 1.167.893 44,7% 1.273.027 47% 

Quartaire sector 773.417 29,6% 807.422 29,8% 

Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

 

 

De primaire sector omvat land- en bosbouw, visserij en winning van delfstoffen. Het gaat in hoofd-
zaak om sectoren die zich toeleggen op het leveren van primaire producten (grondstoffen en 
voedsel). 
De secundaire sector omvat de industrie, bouw en nutsbedrijven. Het gaat voornamelijk om secto-
ren die zich toeleggen op de verwerking van grondstoffen. 
De tertiaire sector bestaat uit de commerciële dienstverlening. Het betreft meer bepaald dien-
stensectoren waarbij het nastreven van winst vooropgesteld wordt.  
De quartaire sector omvat de niet-commerciële dienstverlening. Het gaat om publieke of quasi pu-
blieke dienstensectoren die door de overheid gesubsidieerd of georganiseerd worden. 
Bron: Michelle Sourbron, 2010 (Steunpuntwerk.be: Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-
sectorindeling) 

 

1.2.1.3. Tewerkstelling per cluster  

Mol 

 2009 (aantal) % 2016 % 

Landbouw 115 0,9% 134 1,0% 

Industrie 1606 12,0% 1267 9,2% (-) 

Handel en diensten 11.611 87,0% 12.311 89,0% (+) 

Totaal 13.353 . 13.835 . 
Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Provincie Antwerpen 

 2009 (aantal) % 2016 % 

Landbouw 10.854 1,4% 12.153 1,5% 

Industrie 134.032 17,3% 115.940 14,4% 

Handel en diensten 629.118 81,1% 668.966 83,3% 

Totaal 775.652 . 802.931 . 

Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Vlaams Gewest 

 2009  % 2016 % 

Landbouw 56.170 2,1% 55.344 2,0% 

Industrie 435.224 16,7% 375.629 13,9% 

Handel en diensten 2.117.123 81,0% 2.258.818 83,4% 

Totaal 2.612.808 . 2.708.610 . 

Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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1.2.1.4. Tewerkstelling per statuut (NACE-indeling) 

 2009  % 2016 % 

Landbouw, jacht en bosbouw 115 0,9% 134 1,0% 

Winning van delfstoffen 19 0,1%   

Voeding 327 2,4% 306 2,2% 

Textiel 13 0,1% 11 0,1% 

Kleding   5 0,0% 

Hout 7 0,1%   

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 15 0,1% 13 0,1% 

Vervaardiging van bouwmaterialen 613 4,6% 515 3,7% 

Metallurgie en vervaardiging van metaalproducten 159 1,2% 158 1,1% 

Vervaardiging van meubelen 57 0,4% 75 0,5% 

Overige industrie 21 0,2% 31 0,2% 

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stroom, ge-
koelde lucht en water 

63 0,5% 6 0,0% 

Afvalbeheer en recyclage 302 2,3% 138 1,0% (-) 

Bouw 619 4,6% 523 3,8% 

Garagewezen 199 1,5% 190 1,4% 

Groothandel en handelsbemiddeling 556 4,2% 443 3,2% (-) 

Kleinhandel 1206 9,0% 1284 9,3% 

Transport, logistiek en post 851 6,4% 740 5,3% (-) 

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 864 6,5% 856 6.2% 

Uitgeverijen en audiovisuele bedrijven 18 0,1% 16 0,1% 

Telecommunicatie 6 0,0% 9 0,1% 

Informatica 10 0,1% 20 0,1% 

Financiële activiteiten en verzekeringen 161 1,2% 157 1,1% 

Exploitatie van handel in onroerend goed 61 0,5% 61 0,4% 

Rechtskundige, boekhoudkundige, bedrijfskundige en techni-
sche dienstverlening 

318 2,4% 320 2,3% 

Reclame en overige gespecialiseerde wetenschappelijke en 
technische activiteiten 

137 1,0% 184 1,3% 

Administratie en ondersteunende diensten 461 3,5% 783 5,7% (+) 

Reparatie van computers en consumentenartikelen 11 0,1% 18 0,1% 

Overige persoonlijke diensten 244 1,8% 268 1,9% 

Huishouden als werkgever van huishoudelijk personeel 6 0,0% 13 0,1% 

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 1134 8,5% 1331 9,6% (+) 

Openbaar bestuur 570 4,3% 593 4,3% 

Onderwijs 1467 11,0% 1616 11,7% 

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijk dienstverle-
ning 

2415 18,1% 2610 18,9% 

Kunst, amusement en recreatie 260 1,9% 240 1,7% 

Verenigingen 37 0,3% 36 0,3% 

Geen/onbekend 21 0,2% 123 0,9% 

Totaal 13.353  13.835  

Bron: RSZ & RSVZ (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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1.2.1.5. Aantal ondernemingen 

 2007   2016 

Landbouw, jacht en bosbouw 
(visserij is aparte categorie met 
0) 

97 Landbouw, bosbouw en visserij 69 

Industrie 135 Industrie 129 

Productie en distributie van 
elektriciteit, gas en water 

1 Productie en distributie van elektriciteit, gas, 
stroom en gekoelde lucht 

5 

  Distributie van water/afval en afvalwaterbe-
heer en sanering 

6 

Bouwnijverheid 228 Bouwnijverheid 293 

 579 Groot- en detailhandel/reparatie van auto’s en 
motorfietsen 

545 

Vervoer, opslag en communica-
tie 

65 Vervoer en opslag 46 

Hotels en restaurants 229 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 216 

  Informatie en communicatie 107 

Financiële instellingen 9 Financiële activiteiten en verzekeringen 23 

Onroerende goederen, verhuur 
en diensten aan bedrijven 

406 Exploitatie van en handel in onroerend goed 65 

  Vrije beroepen en wetenschappelijke en tech-
nische activiteiten 

457 

  Administratieve en ondersteunende diensten 140 

Openbaar bestuur en defen-
sie/verplichte sociale verzeke-
ringen 

1 Openbaar bestuur en defensie/verplichte soci-
ale verzekeringen 

2 

Onderwijs 15 Onderwijs 39 

Gezondheidszorg en maat-
schappelijke dienstverlening 

40 Menselijke gezondheid en maatschappelijke 
dienstverlening 

57 

Overige gemeenschapsvoorzie-
ningen, sociaal culturele en 
persoonlijke diensten 

213 Kunst, amusement en recreatie 136 

  Overige diensten 189 

Huishoudens 1 Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferenti-
eerde productie van goederen en diensten 
door huishoudens voor eigen gebruik 

 

  Extraterritoriale organisaties en lichamen  

Niet beschikbaar 17 Onbekende economische activiteit  

 2036 Alle economische activiteit 2524 

Bron: be.STAT: Jaarlijkse evolutie van Btw-plichtige ondernemingen. ‘NACE-BEL 2003’ (info over 

2007) & ‘NACEBEL 2008’ (info over 2016)  
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1.2.2. Indicatoren over de arbeidsmarkt 

1.2.2.1. Lokale arbeidsmarkt 

20 jaar tot 64 jaar 2003 2016 

Werkenden 13.391 15.427 

Niet-werkende werkzoekenden 1041 1197 

Niet beroepsactief  5439 4825 

Beroepsbevolking  19.871 21.450 

Bron: Steunpunt Werk 

1.2.2.2. Verhoudingen binnen de beroepsbevolking 

20 jaar tot 64 jaar 2003 2016 

Activiteitsgraad 72,6% 77,5% (+) 

Werkzaamheidsgraad  67,4% 71,9% (-) 

Werkloosheidsgraad 7,2% 7,2% 
Bron: Steunpunt Werk (Berekeningen op basis van categorie 20 jaar tot 64 jaar) 

De beroepsbevolking: zowel de actieve werknemers als de arbeidskrachten op zoek naar een baan 
(niet-werkende werkzoekenden).   
Activiteitsgraad: de verhouding tussen de actieve beroepsbevolking (het totaal aantal werkenden 
en de niet-werkende werkzoekenden) en de totale beroepsbevolking. 
De werkzaamheidsgraad of werkgelegenheidsgraad: het gedeelte van de bevolking dat werkt bin-
nen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd.  
De werkloosheidsgraad: is de verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking. 
Bron: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=738  

 

1.2.2.3. Socio-economische positie volgens KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zeker-

heid) 

 2006  % 2016 % 

Loontrekkend  11.992 36,5% 13.111 36,3% 

Zelfstandig 1975 6% 2363 6,5% 

Werkzoekend  1537 4,7% 967 2,7% 

(Brug-)gepensioneerd  5907 18,0% 7215 20,0% 
Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

  

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=738
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1.3. Kansarmoede-indicatoren 

Het derde onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit vier delen. In elk van de vier delen worden kansar-

moede-indicatoren behandeld die werden opgemaakt door het CAW (Centrum Algemeen Welzijns-

werk). Het eerste deel is gericht op indicatoren die gerelateerd zijn aan het inkomen zoals het aan-

deel inwoners met een leefloon. In het tweede deel bespreken we indicatoren met betrekking tot 

betalingsmoeilijkheden. De nieuwe generatie met zorgen is het thema van het derde deel. Hierbij be-

handelen we o.a. indicatoren met betrekking tot de schooltoelage en de geboorten in kansarme ge-

zinnen. Het vierde en laatste deel is gericht op enkele armoederisico-indicatoren zoals alleenstaan-

den en werklozen. 

1.3.1. Een menswaardig inkomen 

1.3.1.1. Leefloners 

Evolutie aantal leefloners in Mol 

 2000 % 2016 % 

Leefloners 67 0,21% 182 0,50% 

Bron: POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid 

(Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

Leefloners zijn mensen die een leefloon, het voormalige bestaansminimum, ontvangen. Het leef-
loon wordt toegekend door het OCMW. In tegenstelling tot het bestaansminimum, is het leefloon 
een recht dat geïndividualiseerd werd. 

 

Aantal leefloners in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 
2016 

% Provincie Antwerpen 
2016 

% Vlaams Gewest 
2016 

% 

Aantal leeflo-
ners 

182 0,50% 11.048 0,60% 31.057 0,48% 

Bron: POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid 

(Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

1.3.1.2. Verhoogde tegemoetkoming 

Evolutie mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 

 2003 % 2016 % 

Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming 3174 10,1% 4989 14.2% 
 

Bron: InterMutualistisch Agentschap (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Variatie tussen de leeftijdscategorieën in de groep mensen met een verhoogde tegemoetkoming 

 2003 % t.o.v. eigen leeftijdsgroep 2017 % t.o.v. eigen leeftijdsgroep 

0-24 jaar  381 4,3% 1182 12,4% 

25-64 jaar  1147 6,7% 1893 9,7% 

65+ jaar  1646 30,5% 1718 24,2% 
Bron: InterMutualistisch Agentschap (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

Verhoogde tegemoetkoming (0-24jaar) in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse 

Gewest 

 Mol 
2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

Provincie Ant-
werpen 2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

Vlaams Ge-
west 2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

0-24 
jaar 

1182 12,4% 94396 18,3% 239.504 13,4% 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering - portaal lokale statistieken (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Verhoogde tegemoetkoming (25-64jaar) in vergelijking met de provincie Antwerpen en het 

Vlaamse Gewest 

 Mol 
2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

Provincie Ant-
werpen 2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

Vlaams Ge-
west 2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

25-64 
jaar 

1893 9,7% 116.729 12,0% 341.842 9,9% 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering - portaal lokale statistieken (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Verhoogde tegemoetkoming (65+jaar) in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse 

Gewest 

 Mol 
2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

Provincie Ant-
werpen 2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

Vlaams Ge-
west 2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 

65+ 1718 24,2% 86.046 24,8% 353.046 27,5% 
Bron: Studiedienst Vlaamse Regering - portaal lokale statistieken (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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1.3.2. Betalingsmoeilijkheden 

1.3.2.1. Kredietnemers 

Aantal kredietnemers in Mol 

 2007 % van al de krediet-
nemers 

2017  % van al de krediet-
nemers 

Kredietnemers met minsten één ach-
terstallig krediet  

444 3,2% 738 3,7% 

Bron: Nationale Bank van België – Kredietcentrale (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

Kredietnemers in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 
2017 

% van al de 
kredietne-
mers 

Provincie 
Antwer-
pen 
2017 

% van al de 
kredietne-
mers 

Vlaams Ge-
west 2017 

% van al de 
kredietne-
mers 

Kredietnemers met 
minsten één ach-
terstallig krediet  

738 3,7% 40.490 4,1% 139.441 3,9% 

Bron: Nationale Bank van België – Kredietcentrale (provincie in cijfers) 
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1.3.2.2. Budgetmeters 

Budgetmeters in Mol 

 2012 % 2017 % 

Klanten elektriciteit  met budgetmeter  178 1,39% 206 1,67% 
Bron: Vlaamse regulator van elektriciteits- en gasmarkt (VREG) (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

Budgetmeters 2017 in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 
2017 

% Provincie Antwer-
pen 2017 

% Vlaams Ge-
west 2017 

% 

Klanten elektriciteit  met 
budgetmeter 

206 1,37% 11.794 1,53% 40.764 1,48% 

Bron: Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (provincies in cijfers) 
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1.3.3. Nieuwe generatie met zorgen 

1.3.3.1. Schooltoelage 

Leerlingen in het basisonderwijs met een schooltoelage wonende te Mol 

 2010 % 2016 % 

Leerlingen in het basisonderwijs met een schooltoelage 395 20,9% 465 22,7% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 

Schooltoelage in het basisonderwijs in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse 

Gewest 

 Mol 
2016  

% Provincie 
Antwerpen 
2016  

% Vlaams Ge-
west 2016 

% 

Leerlingen in het basisonder-
wijs met een schooltoelage 

465 22,7% 34.207 28,8% 96.299 23,9% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 
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Leerlingen in het secundair onderwijs met een schooltoelage wonende in Mol 

 2010 % 2016 % 

Leerlingen in het secundair onderwijs met een schooltoelage 510 23,6% 606 27,2% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 

Schooltoelage in het secundair onderwijs in vergelijking met de provincie Antwerpen en het 

Vlaamse Gewest 

 Mol 
2016 

% Provincie 
Antwerpen 
2016 

% Vlaams Ge-
west 2016 

% 

Leerlingen in het secundair on-
derwijs met een schooltoelage 

606 27,2% 36.907 30,9% 112.008 27,5% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 
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1.3.3.2. Geboorten in kansarme gezinnen 

Geboorten in kansarme gezinnen in Mol 

 2012 % 2015 % 

Aantal 20 6,0% 37 10,0% 
Bron: Kind & Gezin (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

Geboorten in kansarme gezinnen in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Ge-

west 

 Mol 
2015 

% Provincie Ant-
werpen 2015 

% Vlaams Ge-
west 2015 

% 

Geboorten in kansarme gezin-
nen (gemiddelde over 3 jaar) 
(aantal) 

37 10,0% 3116 15,0% 7951 11,8% 

Bron: Kind & Gezin (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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1.3.3.1. Opleidingsniveau van moeder 

Leerlingen basisonderwijs wonende in Mol met een laaggeschoolde moeder 

 2010 % t.o.v. alle leer-
lingen BO 

2016 % t.o.v. alle leer-
lingen BO 

Leerlingen basisonderwijs met een laag-
geschoolde moeder 

331 17,5% 335 16,4% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 

 

Leerlingen basisonderwijs wonende in Mol met een laaggeschoolde moeder in vergelijking met de 

provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 
2017 

% t.o.v. alle 
leerlingen 
BO 

Provincie 
Antwerpen 
2017 

% t.o.v. alle 
leerlingen 
BO 

Vlaams 
Gewest 
2017 

% t.o.v. alle 
leerlingen 
BO 

Leerlingen BO met 
laaggeschoolde 
moeder  

335 16,4% 29.918 25,2% 80.480 20,0% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 
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Leerlingen secundair onderwijs wonende in Mol met een laaggeschoolde moeder 

 2010 % t.o.v. alle leer-
lingen SO 

2016 % t.o.v. alle leer-
lingen SO 

Leerlingen secundair onderwijs met een 
laaggeschoolde moeder 

405 18,7% 468 21,0% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 

 

Leerlingen secundair onderwijs wonende in Mol met een laaggeschoolde moeder in vergelijking 

met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 
2017 

% t.o.v. alle 
leerlingen 
BO 

Provincie 
Antwerpen 
2017 

% t.o.v. alle 
leerlingen 
BO 

Vlaams Ge-
west 2017 

% t.o.v. alle 
leerlingen 
BO 

Lln SO met laag-
geschoolde moe-
der  

468 21,0% 31.858 26,7% 94.275 23,2% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (Geciteerd in Provincies in 

Cijfers) 
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1.3.4. Armoederisico-indicatoren 

1.3.4.1. Alleenstaanden in Mol 

Alleenstaanden (18-64 jaar) in Mol 

 2017 % 

Alleenstaanden (18-64 jaar) 2903 13,0% 

Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

Alleenstaanden (18-64 jaar) in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest  

 Mol 
2017 

% t.o.v. ei-
gen leef-
tijdsgroep 

Provincie 
Antwerpen 
2017 

% t.o.v. ei-
gen leef-
tijdsgroep 

Vlaams Ge-
west 2017  

% t.o.v. ei-
gen leef-
tijdsgroep 

18-64 jarige 
huishoudenposi-
tie alleenwo-
nend  

2903 13,0% 156.670 14,0% 506.796 12,8% 

Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Alleenstaanden (75 jaar+) in Mol 

 2017 % 

Alleenstaanden (75+ jaar) 1094 31,9% 
Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

Alleenstaanden (75 jaar +) in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest  

 Mol 
2017 

% t.o.v. eigen 
leeftijdsgroep 
2017 

Provincie 
Antwerpen 
2017 

% t.o.v. ei-
gen leef-
tijdsgroep 
2017 

Vlaams 
Gewest 
2017 

% t.o.v. ei-
gen leef-
tijdsgroep 
2017 

75 en ouder 
huishoudenpo-
sitie alleenwo-
nend  

1094 31,9% 58.961 34,8% 216.356 34,4% 

Bron: Rijksregister (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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1.3.4.2. Werkloosheid 

Niet-werkende werkzoekenden Mol 

 2012 % t.o.v. 18-64 ja-
rige 

2016 % t.o.v. 18-64 ja-
rige 

Niet-werkende werkzoekenden 
(NWWZ) 

1111 5,1% 1261 5,7% 

Bron: VDAB (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 

 

Niet-werkende werkzoekenden in vergelijking met de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 

 Mol 
2017 

% t.o.v. 
18-64 ja-
rige 

Provincie 
Antwerpen 
2017 

% t.o.v. 
18-64 ja-
rige 

Vlaams Ge-
west 2017 

% t.o.v. 
18-64 ja-
rige 

Niet-werkende 
werkzoekenden 
(NWWZ) 

1261 5,7% 76.992 6,9% 222.724 5,6% 

Bron: VDAB (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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Laaggeschoolden en langdurig op zoek naar werk 

 Mol 
2016 

% t.o.v. to-
taal NWWZ 

Provincie 
Antwerpen 
2016 

% t.o.v. to-
taal NWWZ 

Vlaams 
Gewest 

% t.o.v. to-
taal NWWZ 

Laaggeschoolde, 
langdurig werkloze 
NWWZ  

289 22,9% 20.215 26,3% 54.754 24,6% 

Bron: VDAB (Geciteerd in Provincies in Cijfers) 
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2. Politieke, economische en maatschappelijke actoren 

In het tweede hoofdstuk van dit rapport vervolledigen we ons beeld van de Molse samenleving en 

bieden een overzicht van de politieke, economische en maatschappelijke actoren uit de gemeente. 

Om tot dit overzicht te komen, baseren we ons opnieuw, net als in het eerste hoofdstuk, op de oor-

spronkelijke ‘sociale kaart’ en de bijhorende oprichtnota. In deze oprichtnota identificeerde Profes-

sor dr. Anne Bergmans (1999) potentiële actoren die van belang konden zijn voor het toen nog op te 

richten, partnerschap MONA. In dit hoofdstuk gaan we na of de toen geïdentificeerde actoren nog 

steeds aanwezig zijn in de gemeente en daarnaast voegen we andere betekenisvolle actoren toe aan 

het overzicht. Op die manier wordt de ‘sociale kaart’ van Mol geactualiseerd en geoptimaliseerd. 

De gegevens en informatie die we presenteren in dit tweede hoofdstuk komen voor een groot deel 

van de gemeentediensten van Mol. Naast documentatie over de gemeentediensten, de adviesraden 

en het schoollandschap, hebben we ook twee semigestructureerde interviews afgenomen van mede-

werkers van de gemeente. Ook via de website van de gemeente Mol verkregen we informatie over 

de adviesraden, de diensten van de gemeente waaraan deze raden advies uit brengen en de voorzit-

ters van deze raden. Voor zover het mogelijk was, hebben we van iedere adviesraad de voorzitter 

kort telefonisch geïnterviewd over de werking en het bereik van de raden. Verder hebben we veel 

informatie, voornamelijk over ledenaantallen van verenigingen, bedrijven, raden en gemeentedien-

sten, bekomen door een bevraging via e-mail.  

Het tweede hoofdstuk bestaat uit vijf grotere onderdelen. In het eerste deel focussen we op bestuur-

lijke actoren. We geven een overzicht van de politieke samenstelling van Mol en van de gemeente-

diensten. Het tweede deel handelt over de economische actoren uit de gemeente. Hierbij geven we 

een overzicht van de leden van de adviesraad lokale economie en van de landbouwraad. Daarnaast 

presenteren we informatie van Voka over grotere economische actoren uit de gemeente en we be-

spreken enkele lokaal verankerde economische middenveldorganisaties. Het derde deel van het 

tweede hoofdstuk is gericht op het onderwijslandschap van de gemeente Mol. Hierbij overlopen we 

de verschillende onderwijsinstellingen uit de gemeente. In het vierde deel bespreken we organisaties 

en diensten uit Mol die actief zijn in de sociale sector en in de zorgsector. Het vijfde deel is het meest 

uitgebreide en behelst zelf tien aparte delen waarin we ons richten op actoren uit het Molse maat-

schappelijk middenveld. In het vijfde deel komen de meeste adviesraden en bijhorende verenigingen 

aan bod. Daarnaast hebben we, in lijn met de aanvullingen in het eerste hoofdstuk, enkele thema’s 

of domeinen toegevoegd die betrekking hebben op groepen uit de Molse samenleving die momen-

teel niet bereikt worden via de huidige samenstelling van het partnerschap. Het gaat dan over ver-

enigingen waarin mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond vertegenwoordigd zijn en 
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over twee armoedeverenigingen. Om een goed zicht te krijgen op de laatste, hebben we ook twee 

semigestructureerde interviews afgenomen van de voorzitters van deze armoedeverenigingen. Ten 

slotte hebben we ook zicht gekregen op burgerinitiatieven die aanwezig zijn in de gemeente Mol. 
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2.1. Bestuurlijke actoren 

Voor de bestuurlijke actoren maken we een onderscheid tussen de politieke verenigingen, de burge-

meester, het schepencollege en de gemeenteraad, en de effectieve gemeentediensten.  

2.1.1. Politieke actoren 

Hieronder presenteren we de uitslag van de gemeenteverkiezingen uit 2012 met daarbij de verdeling 

van de zetels in de gemeenteraad. Nadien geven we een overzicht van de huidige samenstelling van 

het schepencollege en de gemeenteraad. 

2.1.1.1. Verkiezingsuitslag 2012 

Lijst Stemmen % Zetels in de gemeente-
raad 

Open Vld 2275 9,6% 3 

N-VA 6434 27,1 10 

Vlaams Belang 1669 7% 1 

SP.a 3729 15,7% 5 

Groen 900 3,8% 0 

CD&V 6320 26,7% 10 

MeMo – MeerMol 1963 8,3% 2 

OS Party 424 1,8% 0 

Totaal 23.714 100 31 

Bron: Website Vlaanderenkiest.be 

 

 

Bron: Website Vlaanderenkiest.be 
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2.1.1.2. Samenstelling van het schepencollege 

Naam Partij Functie 

Paul Rotthier CD&V Burgermeester: 
Algemeen beleid en coördina-
tie, politie, brandweer, nucle-
aire zaken 

Kathleen Deckx Sp.a Schepen: 
Toerisme, feestelijkheden, lo-
kale economie, onderwijs, bui-
tenschoolse kinderopvang 

Hans Schoofs Open VLD+ Schepen: 
Openbare werken, patrimo-
nium, monumenten en land-
schappen, informatie 

Peter Van Rompaey CD&V Schepen: 
Financiën, ruimtelijke orde-
ning, milieu 

Christophe Verdonck CD&V Schepen: 
Sport, volksgezondheid, land-
bouw - plattelandsbeleid 

Paul Vanhoof Sp.a Schepen: 
Cultuur, energie, mobiliteit, 
woonbeleid 

Tessa Knaeps Open VLD+ Schepen: 
Begraafplaatsen, erediensten, 
openbaar groen 

Tomas Segooris Sp.a Schepen: 
Personeel, ontwikkelingssa-
menwerking, sociaal beleid 
(exclusief ‘seniorenbeleid’), 
jeugd, kansarmoede, gelijke 
kansenbeleid 

Wim Caeyers CD&V OCMW-voorzitter: 
Senioren, burgerlijke stand – 
bevolking 

Bron: Website gemeente Mol 

 

Christian Elsemans Gemeentesecretaris: 
Algemene leiding en coördinatie van de ge-
meentelijke diensten, hoofd van het gemeente-
personeel, voorbereiding van de college- en ge-
meenteraadsdossiers 

Bron: Website gemeente Mol 
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2.1.1.3. Samenstelling gemeenteraad (exclusief leden schepencollege) 

Naam Partij Functie 

Peter Berghmans CD&V Voorzitter gemeenteraad 

Luc Van Craenendonck CD&V Raadslid 

Jozef Lodewijckx CD&V Raadslid 

Servais Verherstraeten CD&V Raadslid 

Maria Luyckx CD&V Raadslid 

Lotte Vreys CD&V Raadslid 

Nele Schrevens SPA Raadslid 

Zehra Ünlü SPA Raadslid 

Ria Melis Open VLD+ Raadslid 

Piet Lambert-Van Assche N-VA Raadslid 

Marc Van Roy N-VA Raadslid 

Hans De Groof N-VA Raadslid 

Koen Dillen N-VA Raadslid 

Andre Verbeke N-VA Raadslid 

Nelly Eyckmans N-VA Raadslid 

Wendy Soeffers N-VA Raadslid 

Mia Belmans N-VA Raadslid 

Jan Vangheel N-VA Raadslid 

Paul Janssen N-VA Raadslid 

Tom Van Hoof Vlaams Belang Raadslid 

Solange Abbeloos Memo Raadslid 

Koen Van Gompel Memo Raadslid 

Bron: Website gemeente Mol 

  



 
 

43 
 

2.1.2. Gemeentediensten 

Onderstaand organogram geeft aan hoe de gemeentediensten in Mol georganiseerd zijn. Verder ge-

ven we een overzicht van het aantal medewerkers binnen de specifieke diensten van de gemeente 

en van het aantal politiemensen en brandweermannen dat actief is in Mol. 

2.1.2.1. Organogram van de gemeentediensten 
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2.1.2.2. Aantal werknemers van de gemeentediensten 

Sector # Dienst # Sectie #  

Welzijn 8     

  Welzijnsprogramma 1   

  Welzijn 7   

Ruimte 181     

  Openbaar domein 18   

    Ruimtelijk beleid 4 

    Lokale Economie 3 

    Ruimtelijke planning 1 

    Patrimonium/pro-
jecten 

5 

    Mobiliteit 5 

  Omgeving 9   

  GIS 2   

  Uitvoering 144   

    Wegen en signalisa-
tie 

18 

    Vervoer, logistiek en 
garage 

19 

    Poetsen 47 

    Groen  & openbare 
netheid 

30 

    Planning & calculatie 5 

    Magazijn 5 

    Gebouwen 20 

  Leefmilieu 4   

  Administratie & Loket 4   

Vrije tijd 86     

  Erfgoed 7   

  Cultuur 19   

  Jeugd 7   

  Sport 28   

  Toerisme 6   

  Bib 17   

  Ecocenter 2   

HR & organisatieontwikkeling 125     

  Burgerzaken 20   

    Burgerlijke stand 4 

    Bevolking 16 

  Onderwijs 41   

  ICT 2   

  Personeelszaken 11   

  BKO 51   

Stafdiensten, juridische zaken 
& secretariaat 

18     

  Communicatie 9   
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  Juridische zaken en se-
cretariaat 

9   

Financiën 15     

  Aankoop & aanbeste-
dingen 

5   

  Financiële zaken 10   

Totaal 433     

Bron: Informatie bekomen bij de gemeente Mol 

 

2.1.2.3. OCMW-diensten 

Doorheen het onderzoeksproces hebben we getracht zicht te krijgen op de organisatie en op het 

aantal medewerkers van het OCMW, maar we hebben geen informatie ontvangen. 

 

2.1.2.4. Dienst samenlevingsopbouw 

De dienst samenlevingsopbouw (DSO) bestaat 10 jaar en kan gezien worden als een samenwerkings-

verband tussen de gemeente en het OCMW. Er werken dus medewerkers van beide besturen. Mo-

menteel werken er 12 personeelsleden bij de dienst samenlevingsopbouw. 

Bron: Bestuurssecretaris dienst samenlevingsopbouw 

 

2.1.2.5. Politiekorps Balen-Dessel-Mol 

Type medewerker Aantal 
Operationele medewerkers (hulp-, basis-, mid-
den- en officierenkaders) 

117 

Administratieve en logistieke medewerkers 26 

Bron: Informatie van de korpschef van de politiezone Balen-Dessel-Mol 

In de wijkposten van Balen en Dessel werken 9 operationele en 2 administratieve medewerkers. 52 

medewerkers van het politiekorps Balen-Dessel-Mol wonen in Mol. 

 

2.1.2.6. Brandweer zone Kempen – post Mol 

Type medewerker Aantal 
Beroepsbrandweermannen 15 

Vrijwillige brandweermannen 50 

Bron: Informatie van de personeelsdienst brandweer zone Kempen  
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2.2. Economische actoren 

2.2.1. Lokale economie 

Hieronder bieden we een overzicht van de leden van de adviesraad lokale economie. Daarnaast ge-

ven we informatie over de ‘handelsvereniging Centrum’. In Mol zijn er nog handelsverenigingen, 

maar hierover hebben we geen informatie kunnen bemachtigen. Verder overlopen we enkele gro-

tere economische actoren uit de gemeente Mol. 

2.2.1.1. Adviesraad lokale economie 

Effectieve leden met stemrecht 

Naam Lid Vereniging 
Jean Vannuffel Effectief lid Beenhouwersbond 

Eric De Ridder Effectief lid Handelaarsvereniging Rozenberg 

Huguette Hoedemaekers Effectief lid Apothekers 

Fernand Van Hees Effectief lid Handelaarsvereniging Ginderbroek 

Philip Vandendijck Effectief lid Horeca-uitbaters 

Urbain Verbruggen Effectief lid Aannemersbond 

Carl Bogaerts 

Gitte Michielsen 

Vervangend 

Effectief lid 

Foorreizigers 

Foorreizigers 
Walter Verachten  Effectief lid Marktcommissie 

Niels Daniels Effectief lid, vervan-

gend 

handelaarsvereniging Centrum 

Jimmy Janssens Vervangend UNIZO 

Marc Eysermans Effectief lid Molderdijk 

Pitou Van Buggenhout Effectief Rozenbergpark 

Toon Claes Effectief lid Provinciaal recreatiedomein 

Karl Heurckmans Effectief lid Handelaarsvereniging Achterbos 

Frederic Hoeck Effectief lid Rozenbergpark 

Bron: Informatie bekomen bij de gemeente Mol 

Een overzicht van de politieke leden zonder stemrecht, de vervangende leden en deskundigen zon-

der stemrecht, kan bekomen worden op aanvraag. 
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2.2.1.2. Handelsvereniging Centrum 

Winkel Firma 
Veritas Geboers Kenis 

Panos Delimol 

Efes kebap Van Dolck BVBA 

Healthy You Healthy You 

Chapeau Dejory 

Vanhees immo   

Follies   

Kapper FAME   

Broekenhuis Broekenhuis Mollen 

Just Yummy  

Jos Daems Schoenen Jos Daems 

RSC Slaapcomfort Van Reet - Geypen  

Bron: Niels Daniels voorzitter van de ‘Handelsvereniging Centrum’ 

Het bovenstaande overzicht is, volgens de voorzitter, wegens tijdgebrek niet meer aangepast sinds 

juni 2017. Sindsdien zouden er nog een twintigtal andere handelszaken zijn aangesloten bij de han-

delsvereniging. 

 

2.2.1.3. Handelsverenigingen Rozenberg – Ginderbroek – Achterbos 

We hebben e-mails verstuurd voor informatie over deze drie Molse handelsverenigingen, maar 

hierop is geen reactie gekomen. 
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2.2.2. Overzicht van grotere economische actoren uit Mol 

Via Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) hebben we onderstaand overzicht gekregen. In de 

tabel staan alle bedrijven of organisaties uit Mol die aangesloten zijn bij Voka en minimum 30 vol-

tijdse medewerkers hebben. In een van de volgende paragrafen gaan we verder in op de werking van 

Voka. 

Onderneming Bedrijfsleider Aantal werknemers 
Mekanische Konstruktie Baudoin Marc Beckers  57 

Eriks Peter Van De Watering  32 

Mora Vincent Merks 167 

Renewi = Van Gansewinkel Hans Wolfs 961 

SCK-CEN Eric Van Walle 691 

VITO Dirk Fransaer 585 

WZC Witte Meren Jan Smolders 88 

H. Hartziekenhuis Mol René Daemen 450 

Vanhees Metalen Fernand Vanhees 35 

Warenhuizen Alma Jozef Alfons Eyckmans 188 

Restora Alfons Eyckmans 37 

Hemelrijck Greet Moonen 82 

VDL KTI William va Hout 96 

Lidwina Patrick Nelissen 427 

Cpsp België = sunparcs Frank Van Ouytsel 112 

PWA Mol Diane Schaevers 114 

Huysmans Bouwwerken Carlo Willekens 32 

Ghemotrans Dirk Gheys 34 

Transport Gheys Dirk Gheys 44 

Garage Gheys Dirk Gheys 28 

Belgian Logistic Center Dirk Gheys 43 

AGC Glass Europe Ronny Van Broekhoven 465 

Bron: Voka 
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2.2.3. Economisch middenveld 

In dit deel bespreken we het economisch georiënteerde middenveld uit de gemeente Mol. Hieronder 

geven een overzicht van de vakbonden. Via e-mail contacteerden we het ACV, het ABVV en het 

ACLVB, maar enkel ACV gaf ons hun ledenaantal in Mol. Verder bespreken we een aantal economi-

sche overlegstructuren of –organen waarin bedrijven, handelaars, zelfstandigen, maar ook over-

heidsinstanties samenkomen. Deze overlegstructuren zijn gericht op het creëren van een gunstig 

economisch klimaat. Al deze instanties, buiten Unizo Mol, zijn eerder regionaal georganiseerd en 

overschrijden de gemeentegrenzen van Mol. 

 

2.2.3.1. Vakbonden in Mol 

Naam Ledenaantal 
ACV 6670 

ABVV Deelt de informatie niet 

ACLVB Informatie gevraagd maar niet bekomen 

Bron: Informatie bekomen via e-mail 

 

2.2.3.2. Voka 

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een regionaal verankerde werkgeversorganisatie. 

Bij Voka bevindt de gemeente Mol zich in de regio Mechelen-Kempen. Deze regio is op zijn beurt on-

derverdeeld in 9 verschillende Lokale Ondernemersnetwerken (LON’s). De gemeente Mol valt, samen 

met Arendonk, Retie, Dessel en Balen onder de LON ‘Kempen-Oost’. Voka werkt in de LON’s met een 

bestuur en met ambassadeurs voor gemeenten en industrieterreinen 

Bron: Website Voka (https://www.voka.be/mechelen-kempen) 

  

https://www.voka.be/mechelen-kempen
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Het bestuur van de LON ‘Kempen-Oost’ 

Naam Bedrijf 
Sam Daems (voorzitter) 
Sam Daems Ι algemeen directeur 

B & R Bouwgroep 

Dirk Spooren (ondervoorzitter) 
Dirk Spooren Ι zaakvoerder 

Orakel 

Theo Verschaeren  
HR manager 

AGC Flat Glass Europe 

Koen Mertens  
gedelegeerd bestuurder 

Alg. Ond. L. Mertens 

Filip Deckx  
algemeen directeur 

Hooyberghs 

Dirk Maris  
zaakvoerder 

Dirk Maris nv Graszondenservice 

Frans Van Hoppe 
HR manager 

Iemants 

Simonne Cosemans  
afgevaardigd bestuurder 

Nordex 

Joris Van Hees  
Plant Manager 

Ravago Distribution Center 

Mark Stulens 
Vice President health, Safety and Corporate Sus-
tainability 

SCR Sibelco 

Yves Jonckers  
bestuurder 

SIDEC 

Dirk Gheys  
bestuurder 

Transport Gheys 

Fernand Vanhees  
zaakvoerder 

Vanhees Metalen 

Jurgen Janssens 
zaakvoerder 

ECJ Automation 

Luc Jacobs  
bestuurder 

V.M.D. 

Brenda Boons (secretaris) 
Brenda Boons - directeur back-office 

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-
Kempen Bron: Website Voka (https://www.voka.be/communities/lokale-ondernemers-netwerken-mechelen-

kempen/kempen-oost) 

 

Ambassadeurs Kempen Oost 

Plaats Naam Bedrijf 
Mol en Balen en Berkenbossen Yves Jonckers Sidec 

Mol II Peter Van De Watering Eriks 

Arendonk Dirk Maris nv Graszodenservice 

Dessel Joke Feyen Hout Feyen 

Hoge Mauw Luc Jacobs V.M.D. 

Holven Leon Dillen Dillen Bouwteam 

Retie en De Beemdekens Dirk Spooren Orakel 

Bron: Website Voka (https://www.voka.be/communities/lokale-ondernemers-netwerken-mechelen-

kempen/kempen-oost) 

 

  

https://www.voka.be/communities/lokale-ondernemers-netwerken-mechelen-kempen/kempen-oost
https://www.voka.be/communities/lokale-ondernemers-netwerken-mechelen-kempen/kempen-oost
https://www.voka.be/communities/lokale-ondernemers-netwerken-mechelen-kempen/kempen-oost
https://www.voka.be/communities/lokale-ondernemers-netwerken-mechelen-kempen/kempen-oost
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2.2.3.3. UNIZO 

UNIZO, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers, is de grootste ondernemersorganisatie in België en 

verenigt ondernemers, zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel. De kernop-

dracht van UNIZO is opkomen voor de zonet genoemde economische actoren en daarnaast gaan zij 

in dialoog met het gemeentebestuur om te streven naar een goed ondernemersklimaat. Het UNIZO-

bestuur is het aanspreekpunt voor ondernemers. Vanuit het UNIZO-bestuur wordt er in dialoog ge-

gaan met de gemeente. 

Bron: Website UNIZO (https://www.unizo.be/mol/viewobj.jsp?id=394091) 

 

Het UNIZO-bestuur 

Naam Functie 
Jimmy Janssens Voorzitter, communicatieverantwoordelijke, 

contactpersoon 

Karl Heurckmans Bestuurder 

Walter Verachten Plaatsvervanger GECORO Mol, communicatie-
verantwoordelijke 

Urbain Verbruggen Bestuurder, effectieve vertegenwoordiger GE-
CORO Mol 

Lieveke Verspeek Bestuurder 

Nicole Smets Secretaris 

Bron: Website UNIZO (https://www.unizo.be/mol/medewerkers.jsp) 

Meermaals is getracht om een overzicht te bekomen van de leden van UNIZO in Mol, maar hier is 

nooit reactie op gekomen. 

 

2.2.3.4. KIM 

In de oprichtingsnota van MONA uit 1999 wordt KIM, de Kontaktgroep Industrie regio Mol, vermeld. 

Het is een overlegstructuur in de schoot van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid. In de 

nota wordt aangegeven dat heel wat Molse bedrijven, net als bedrijven uit Dessel, Retie en Balen, lid 

zijn van KIM. Tegenwoordig bestaat KIM nog steeds, maar onder de naam Voka Kempen Oost, het, 

hierboven beschreven, lokaal netwerk voor bedrijven die gevestigd zijn in Arendonk, Balen, Dessel, 

Mol en Retie. Het netwerk telt een 200-tal leden.  

Bron: Brenda Boons, directeur back-office Voka Kempen Oost 

 

 

https://www.unizo.be/mol/viewobj.jsp?id=394091
https://www.unizo.be/mol/medewerkers.jsp
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2.2.3.5. Streekplatform Kempen 

Het Streekplatform Kempen is een actiegericht netwerk dat zich toelegt op sociaaleconomische 

streekontwikkeling. In het Streekplatform Kempen bundelen lokale besturen, de provincie Antwer-

pen, politieke partijen, sociale partners en regionale stakeholders hun krachten. Het samenwerkings-

verband wil met één stem de Kempen versterken en het is actief in het arrondissement Turnhout, 

inclusief Heist-op-den Berg en Nijlen. Het streekplatform Kempen wordt bestuurd door een ‘Task 

Force’ bestaande uit vertegenwoordigers van lokale besturen en het provinciebestuur, sociale part-

ners en politieke partijen.  

Bron: Website Streekplatform Kempen (http://streekplatformkempen.be/) 

  

http://streekplatformkempen.be/
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De ‘Task Force’ van het Streekplatform Kempen 

Functie  Naam Vertegenwoordiging 
Voorzitter (ook afgevaardigde 
van de lokale besturen) 

Ward Kennes Voorzitter Conferentie van 
Kempense Burgermeesters, 
burgemeester van Kasterlee, 
Vlaams parlementslid voor 
CD&V 

1ste ondervoorzitter (politieke 
partijen) 

Paul Van Miert Vlaams parlementslid voor N-
VA 

2de ondervoorzitter (sociale 
partners) 

Renilde Craps Gedelegeerd Bestuurder Voka-
KvK Kempen 

Secretaris (lokale besturen) Kris Vreys Directeur/voorzitter directie-
team IOK 

Lokale besturen Bart Julliams Schepen, IOK 

 Peter Bellens Gedeputeerde provincie Ant-
werpen 

 Jan De Haes Gedeputeerde provincie Ant-
werpen 

 Eric Nysmans Directeur Welzijnszorg Kem-
pen 

Sociale partners Kristof Willekens Adviseur Unizo 

 Michiel Sels Adviseur Boerenbond 

 Lieve Cox Coördinator ACV provincie 
Antwerpen 

 Dimitri Gevers Coördinator LinX ABVV Meche-
len + Kempen 

 Wim Storms Zonesecretaris ACLVB 

Politieke partijen Tinne Rombouts Vlaams parlementslid voor 
CD&V 

 Frank Wilrycx Federaal parlementslid voor 
Open VLD 

 Jan Bertels Vlaams parlementslid voor 
SP.a 

Bron: Website Streekplatform Kempen (http://streekplatformkempen.be/over-ons/) 

Voor leden algemene vergadering volg onderstaande link: 

http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2018/02/20180220_Contactlijst-Streekplat-

form-Kempen.pdf  

  

http://streekplatformkempen.be/over-ons/
http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2018/02/20180220_Contactlijst-Streekplatform-Kempen.pdf
http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2018/02/20180220_Contactlijst-Streekplatform-Kempen.pdf
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2.2.3.6. IOK 

Het IOK, Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen, biedt ondersteuning aan 29 gemeen-

tebesturen uit de Kempen. Deze intergemeentelijke vereniging heeft als doel de deelnemers bij te 

staan bij de uitvoering van hun taken, door het verlenen van ondersteunende diensten, door de sa-

menwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang 

van de groep aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen op verschil-

lende beleidsdomeinen. Het IOK heeft tot doel de 29 aangesloten gemeentebesturen, 29 OCMW’s, 9 

politiezones en 2 hulpverleningszones, te ondersteunen. Tot het uitgebreide takenpakket van het IOK 

behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van onder-

steunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veilig-

heid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening, onder-

steuning bij woonbeleid en informatie veiligheid.  

Bron: Website IOK (http://www.iok.be/default.aspx) 

Directiecomité 

Functie Naam 
Voorzitter Johan Leysen 

1ste ondervoorzitter Bart Julliams 

2de ondervoorzitter Frank Sels 

Leden directiecomité namens de gemeenten Ward Baets 

 Josee Heykants-Jansens 

 Tessa Knaeps 

 Marc Knaeps 

 Marc Smans 

 Guy Van Hirtum 

 Luc Vleugels 

Lid directiecomité namens de provincie Michel Meeus 

Bron: Website IOK (http://www.iok.be/samenstelling%20bestuursorganen/de-

fault.aspx?pg=2514&id=2046) 

  

http://www.iok.be/default.aspx
http://www.iok.be/samenstelling%20bestuursorganen/default.aspx?pg=2514&id=2046
http://www.iok.be/samenstelling%20bestuursorganen/default.aspx?pg=2514&id=2046
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Raad van bestuur IOK 

Gemeente of functie Naam 
Arendonk Kristof Hendrickx  

Baarle-Hertog Leo Van Tilburg 

Balen Johan Leysen 

Beerse Marc Smans 

Dessel Willy Broeckx 

Geel Bart Julliams 

Grobbendonk Eric Van Meensel 

Heist-Op-Den-Berg Luc Vleugels 

Herentals Mien Van Olmen 

Herenthout Roger Gabriëls 

Herselt Luc Peetermans 

Hoogstraten Ward Baets 

Hulshout Verhaegen Joost 

Kasterlee Griet Noyens 

Laakdal Frank Sels 

Lille Paul Diels 

Meerhout Jos Engelen 

Merksplas Karel Lenearts 

Mol Tessa Knaps 

Nijlen Veerle Boeckxstaens 

Olen Marcel Bellens 

Oud-Turnhout Jos Vinckx 

Ravels Walter Luyten 

Retie Kritsel Pelckmans 

Rijkevorsel Karl Geens 

Turnhout Eric Vos 

Vorselaar Sara Van Rooy 

Vosselaar Josee Heykants-Jansens 

Westerlo Guy Van Hirtum 

Provinciebestuur Peter Bellens 

 Jan De Haes 

 Werner Hens 

 Michel Meeus 

 Bruno Peeters 

Welzijnszorg Kempen Fons Michiels 

Bron: Website IOK (http://www.iok.be/samenstelling%20bestuursorganen/de-

fault.aspx?pg=2514&id=2046) 

  

http://www.iok.be/samenstelling%20bestuursorganen/default.aspx?pg=2514&id=2046
http://www.iok.be/samenstelling%20bestuursorganen/default.aspx?pg=2514&id=2046
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2.2.4. Adviesraad landbouw 

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de leden van de adviesraad landbouw. 

Naam Vertegenwoordiger 
Koen Lommelen Voorzitter landbouwraad 

Jan Sannen Landelijke Gilde Millegem 

Frans Sannen Landelijke Gilde Achterbos 

Anita Wils KVLV Achterbos 

Francine Claes KVLV Sluis 

Rita Belmans KVLV Millegem 

Kathleen Clemens Groene Kring 

Riet Verschueren Agra 

Chris Sneyers Bedrijfsgilde gewest Mol 

Jos Lommelen Bedrijfsgilde gewest Mol 

Stefaan Borgmans Bedrijfsgilde gewest Mol 

Marc Van Den Borne Bedrijfsgilde gewest Mol 

Koen Cooymans Rundvee 

Louis Verhoeven Pluimvee 

Patrick Van Olmen Varkens 

Jos Franken Akkerbouw 

Lenaerts Jan Fruitteelt 

Ludo Hannes CD&V 

Eric Cauwenberghs Open Vld 

Lea De Groof Sp.a  

Jan Vangheel NVA 

Jan Vansant Vlaams Belang 

Rik Geyzen Memo 

Els Bogaert Gemeentelijke landbouwdienst 

Christophe Verdonck Schepen landbouw 

Godfried Van Craenendonck  

Alfons Lommelen  

Bron: Website gemeente Mol  
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2.3. Onderwijs 

In de onderstaande tabellen geven we een overzicht van de verschillende scholen in Mol. Deze zijn 

opgesplitst per onderwijsnet. Naast het gemeentelijk onderwijs, dat de gemeente Mol zelf inricht, is 

er het ‘GO! onderwijs of het gemeenschapsonderwijs’ en het ‘Vrij Onderwijs’. Op het Molse grondge-

bied is er ook een Europese school aanwezig en die presenteren we als eerste. Telkens vermelden we 

de naam van de school, de directie en het leerlingenaantal voor het schooljaar 2017-2018. De con-

tactgegevens van de directie zijn voorhanden en kunnen aangevraagd worden. 

2.3.1. Europese school 

Naam Directie Leerlingenaantal 
Kleuter en lager onderwijs Myriam Lancelot 71 kleuters, 229 lagere school-

kinderen 

Secundair onderwijs Tinne Van Opstal 430 

Bron: Gemeente Mol 

2.3.2. Gemeentelijk onderwijs 

2.3.2.1. Kleuter en lager onderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
Gemeentelijke basisschool De 
Zandloper 

Cindy Eysermans 97 kleuters, 171 schoolkin-
deren 

Gemeentelijke basisschool Al-
les Kit(d)s 

Dorien Volders 43 kleuters, 164 schoolkin-
deren 

Gemeentelijke basisschool 
Klim-op 

Niki Vaes 97 kleuters en 196 schoolkin-
deren 

Gemeentelijke basisschool 
Ezaart 

Eva Hannes 127 kleuters, 244 schoolkin-
deren 

Kleuterschool ’t Schooltje van 
de Hei 

Eva Hannes 21 kleuters 

Bron: Gemeente Mol 

2.3.2.2. Buitengewoon onderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
Saigo Sterrenbos Hilde Verboven 91 

GIBBO ‘Galbergen’ Hans Schoofs 94 

Bron: Gemeente Mol 

2.3.2.3. Deeltijds kunstonderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
Gemeentelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten 

Orphee Pannekoucke 928 

Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord 

Herbert Janssens 1051 

Bron: Gemeente Mol 
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2.3.3. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

2.3.3.1. Kleuter en lager onderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal 
'Het Schrijvertje'  An Luyckx 70 kleuters, 135 schoolkin-

deren 

Basisschool ’t Egeltje Katrien Dewilde 79 kleuters, 138 schoolkin-
deren 

Bron: Gemeente Mol 

 

2.3.3.2. Secundair onderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
Middenschool ‘Het Spoor’ Els Lenaerts 230 

Atheneum ‘Het Spoor’ Annick Cuynen 341 

Technisch Atheneum ‘Het 
Spoor’ 

Geert Raeymaeckers 161 

Bron: Gemeente Mol  

 

2.3.3.3. Centrum voor volwassenonderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
C.V.O. Sint-Lutgardis Mol Patrick Vandenweyer  

Bron: Gemeente Mol  

 

2.3.3.4. CLB Kempen GO! (vestiging Mol) 

Naam Directie Contact 
CLB Kempen GO! Cherstine Michielsen info@clbgokempen.be 

Bron: Gemeente Mol  

  

mailto:info@clbgokempen.be
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2.3.4. Vrij onderwijs 

2.3.4.1. Kleuter en lager onderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
Vrije Lagere School Rozenberg Chantal Cuyvers 138 

St.-Jan Berchmanscollege Kris Jacobs 332 schoolkinderen 

Vrije kleuterschool Rozenberg Jan Van Meensel 80 

Vrije kleuterschool Rijpad Jan Van Meensel 98 

Vrije kleuterschool Singellaan Jan Van Meensel 36 

Vrije basisschool De Toren Anne-Marie Vandonick 82 kleuters, 131 schoolkin-
deren 

Vrije basisschool Millekemol Jan Meynen 134 kleuters, 225 schoolkin-
deren 

Vrije basisschool Stapsteen Carine Janssens, Coopmans Als 99 kleuters, 181 schoolkin-
deren 

Vrije basisschool Wezel Stefaan Vreysen, Ria Deliën 74 kleuters, 138 schoolkin-
deren 

Bron: Gemeente Mol 

 

2.3.4.2. Secundair onderwijs 

Naam Directie Leerlingenaantal  
Rozenberg SO Mario Hannes 1506 

St.-Jan Berchmanscollege Guy Geerinckx 1117 

Technisch Instituut St.-Paulus  844 

 1e graad: Swinnen Paul  

 2e graad: Swinnen Daniël  

St.-Lutgardisinstituut  Dams Peter, Jana Syen, An Van 
De Kerkhof 

568 

Bron: Gemeente Mol 

 

2.3.4.3. Leergangen voor sociale promotie 

Naam Directie Leerlingenaantal  
CVO St.-Lutgardis Mol Ludwig Van Acoleyen 685 

CVO Vormingsleergangen voor 
Sociaal en Pedagogisch werk  

Katty Van Camp  

Bron: Gemeente Mol 

 

2.3.4.4. Vrij CLB 

Naam Directie Contact 
Vrij CLB Katrien Spaepen mol@vclb-kempen.be 
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2.4. Sociale en welzijnssector 

In de onderstaande paragrafen behandelen we enkele segmenten van de sociale en welzijnssector 

uit Mol. Bij de selectie van deze segmenten hebben we ons laten inspireren door de sectie ‘zorg en 

gezondheid’ uit de ‘Gemeente monitor’ van Mol (Statistiek Vlaanderen: http://www.statistiekvlaan-

deren.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers). Voor een uitgebreider overzicht van de verschillende 

sociale- en welzijnsdiensten in Mol, kan ‘De sociale kaart’ geraadpleegd worden op de website: 

www.desocialekaart.be. 

2.4.1. Kinderdopvang 

2.4.1.1. Adviesraad kinderopvang 

Effectieve leden met stemrecht 

Naam Lid Vertegenwoordiging 
Kris Jacobs Effectief Directie KOMBO 

Danny Derboven Effectief Directie GBS 

Ann Luyckx Effectief Directie GO 

Magda Debbie Effectief Gemeentelijke jeugddienst 

Dirk Goris Effectief IBO 

Sandra Sterckx Effectief KDV’t Molleke 

Martine Vanhoof Effectief Landelijke kinderopvang 

Linsey Vandeperre Effectief Ukkepuk 

’t Polderke Effectief Nancy Heurckmans 

Gerolf Deridder Effectief Jeugdhuis Tydeeh 

Tinne Vansand Effectief AIKO 

Mattias Caers Effectief Speelplein Galbergen vzw 

Marina De Bie Effectief Opvanginitiatief Eur. School 

Judith Spuijbroek Effectief Ouders 1: 3-13 jarigen 

Myriam Prevot Effectief Ouders 2: 0-3 jarigen 

Koenraad Haesbrouck Effectief GBS 

Ria Cools Effectief ’t Zjirafke 

Lin Boonyaeg Effectief Kinderdagverblijf de schatkist 

Bron: Website gemeente Mol 

Een overzicht van de niet-stemgerechtigde leden kan bekomen worden op aanvraag. 

  

http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers
http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers
http://www.desocialekaart.be/
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2.4.1.2. Aanbod opvangplaatsen voor baby’s en peuters 

Naam Opvangplaatsen 
Kinderdagverblijf Molleke 71 

Dienst Onthaalouders  

Landelijke kinderopvang  

Minicrèche ’t Polderke 23 

Minicrèche Ukkepuk  

Kinderdagverblijf ’t Zjirafke 24 

Het Pluisje 8 

Kinderdagverblijf Kleine wereld 22 

Tingelientje  

 

Overzicht Kind & Gezin 

 

De figuur behoudt zijn kwaliteit bij het inzoomen.  
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2.4.1.3. Aanbod buitenschoolse kinderopvang 

Er zijn 9 verschillende kinderclubs in de gemeente Mol. In deze kinderclubs kunnen kinderen, naarge-

lang de school waar zijn ingeschreven, opgevangen worden. 

Kinderclub Scholen 
’t Krekeltje SJB College, Rozenberg, Rijpas, GO schrijvertje 

Baloe Gemeenteschool Ezaart, gemeenteschool Hei-
dehuizen 

Timon Vrije basisschool Wezel 

Robbedoes Vrije basisschool Millegem 

Mowgli Gemeenteschool Gompel 

Pardoes Vrije basisschool Sluis, Saigo Sterrenbos 

Bieke Gemeenteschool Ginderbuiten, Scholeke Sin-
gellaan 

Loewie Gemeenteschool Rauw 

Windekind Vrije basisschool Achterbos, GO Egeltje 

 

Overzicht Kind & Gezin 

 

De figuur behoudt zijn kwaliteit bij het inzoomen   
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2.4.2. Aanbod zorginstellingen 

2.4.2.1. Aanbod ziekenhuizen 

Naam Aantal bedden 
H. Hartziekenhuis (regionaal ziekenhuis) 183 erkende bedden (dit zijn 221 verantwoorde 

bedden) 

Bron: Website H. Hartziekenhuis Mol (https://www.azmol.be/nl/overons/Paginas/default.aspx) 

 

2.4.2.2. Aanbod woonzorgcentra 

Naam Aantal inwoners 
Woonzorgcentrum Ten Hove 128 

Woonzorgcentra Hemelrijck 179 

Woonzorgcentrum Witte Meren 133 (in de toekomst 117) 
Bron: Bevraging via e-mail 

 

2.4.2.3. Aanbod assistentie woningen 

Naam Aantal plaatsen 
Residentie De Schans  

Serviceflats Ten Hove 89 flats 
Bron: Website gemeente Mol 

 

2.4.2.4. Aanbod dagverzorgingscentra 

Naam Aantal gebruikers 
Dagverzorgingscentrum Den Boulevard  15 (in de toekomst 30) 

Bron: Bevraging via e-mail 

 

2.4.2.5. Centra voor kortverblijf 

Naam Aantal plaatsen 
Woonzorgcentrum Ten Hove 4 

Woonzorgcentrum Witte Meren 3 

Bron: Bevraging via e-mail 

 

2.4.2.6. Huisartsenvereniging 

De Molse huisartsen zijn verenigd in de ‘HuisartsenVereniging Regio Mol vzw’ of ‘HVRM’. Het is een 

onderdeel van de ‘Huisartsenkringen Zuiderkempen’ of ‘VHKZ’. 

Bron: Website van ‘HVRM’ (http://www.hvrmol.be/index.php?req=home) 

    

https://www.azmol.be/nl/overons/Paginas/default.aspx
http://www.hvrmol.be/index.php?req=home
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2.5. Burgerlijk middenveld 

In dit laatste deel van het tweede hoofdstuk overlopen we het burgerlijk middenveld uit de ge-

meente Mol. Voor de selectie van de verschillende onderdelen hebben we ons laten inspireren door 

de maatschappelijk georiënteerde adviesraden van de gemeente Mol. Om te zorgen voor een volledi-

ger beeld van het Molse burgerlijk middenveld, hebben we drie onderdelen toegevoegd: een onder-

deel over verenigingen van mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond, een onderdeel 

over armoedeverenigingen en een onderdeel over burgerinitiatieven. De toevoeging van de eerste 

twee onderdelen hebben we al meermaals toegelicht in dit rapport en ook in het besluit zullen we er 

op terugkomen. De laatste toevoeging, het onderdeel over burgerinitiatieven, is er gekomen na over-

leg binnen de onderzoeksgroep Milieu en Samenleving.  

Per onderdeel presenteren we de informatie die we verzamelden doorheen het onderzoeksproces. In 

de meeste gevallen is dat een overzicht van de leden van de adviesraad. Afhankelijk van de informa-

tie die we hebben, gaat het over aangesloten verenigingen, over effectieve leden of over beide. Als 

er op de website van de gemeente Mol informatie staat over de werking van de adviesraden dan ge-

ven we die ook beknopt weer. 

2.5.1. Milieu en omgeving 

In de twee volgende paragrafen presenteren we de verenigingen die aangesloten zijn bij de advies-

raad milieu en de effectieve leden van de adviesraad gecoro. De verenigingen die deel uitmaken van 

de adviesraad milieu, de landelijke gilden niet meegeteld, kan men zien als dé natuur- of milieuver-

enigingen uit Mol. De adviesraad gecoro, gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, is, zoals de 

naam het reeds aangeeft, gericht op ruimtelijke ordening en planning. Opvallend is dat er in de ge-

coro afgevaardigden van zowel het politieke, het economische als van het maatschappelijke domein 

aanwezig zijn. Zo een gevarieerde samenstelling zien we in geen enkele andere adviesraad.  

2.5.1.1. Adviesraad Milieu 

 

Naam Aantal leden 
Natuurpunt Netebronnen 800 

VZW VALK Tussen 120 en 150 (140 betalende leden) 

Natuurvereniging De Gagel 108 (gezinnen) 

VZW Kemp 27  (nieuwsbrief met 600 geadresseerden) 

Velt 270 

Landelijke Gilden Millegem  

Landelijke Gilden Achterbos 60-70 

Landelijke Gilden Ezaart  

Bron: Gemeente Mol 
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2.5.1.2. Kempens Forum voor Atoomstop 

In de oprichtingsnota uit 1999 wordt gesteld dat het ‘Kempens Forum voor Atoomstop’ (KFA) een 

kleine maar krachtdadige organisatie is. We hebben getracht om zicht te krijgen op de huidige stand 

van zaken van het KFA. Er is echter nooit reactie gekomen op onze e-mail. Op het internet is wel een 

Facebookpagina van KFA te vinden. 

 

2.5.1.3. Adviesraad Gecoro 

 

Naam Vertegenwoordiging 
Berghmans Irene  Architecte  

Claes Geraldine  Stedenbouwkundige / architecte  

Elsemans Véronique  Juriste  

Geuens Stein  Stedenbouwkundige / architect  

Michel Louis (ondervoorzitter) Landmeter 

Wattecamps Frederic (voorzitter) Architect 

Bausart Max  SCK - VITO  

Cassier Ann  Milieu (Natuurpunt)  

Cuypers Luc  Sport - Jeugd  

Dries Ingrid  Toerisme  

Drooghmans Jef  ACV  

Gheys Dirk  VOKA  

Hannes Ludo  Landbouw  

Claes Jan  Milieu (Natuurpunt+VALK)  

Ruts Hendrik  Senioren  

Van Gompel Irene  Landbouw  

Verachten Walter  Lokale Economie  

Bergmans Nick  Open VLD  

De Ridder Eric  MeMo  

Hus Michel  N-VA  

Loy Frederik  CD&V  

Ouderits Joost (secretaris) Gemeentebestuur Mol 

Bron: Website gemeente Mol  
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2.5.2. Cultuurverenigingen 

In de volgende paragraaf presenteren we de effectieve leden van de adviesraad cultuur. Deze advies-

raad bestaat uit drie deelraden: een deelraad socio-culturele verenigingen, een deelraad amateur-

kunsten en een deelraad toerisme. Toen Professor dr. Anne Bergmans de oorspronkelijke sociale 

kaart opstelde, was de deelraad toerisme nog een afzonderlijke adviesraad binnen het economisch 

domein. Na het overzicht van de effectieve leden van de adviesraad cultuur, geven we een overzicht 

van de verschillende verenigingen die aangesloten zijn bij de adviesraad. Als we zicht hebben op de 

ledenaantallen, presenteren we ook deze cijfers. 
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2.5.2.1. Adviesraad cultuur 

Naam Functie Deelraad Vertegenwoordi-
ging 

Viviane Van De Weyer Algemeen voorzitter Amateurkunsten Kunstkring Mols Pie-
rement 

Stefaan De Wit Algemeen onder-
voorzitter, voorzitter 
deelraad socio-cultu-
rele verenigingen  

Socio-culturele vereni-
gingen 

KWB Mol-Centrum 

Herman Valgaeren Voorzitter deelraad 
amateurkunsten 

 Beiaardcomité 

Frans Vandenbergh Voorzitter deelraad 
toerisme 

 KVVV 

Geert van Tiggelen Ondervoorzitter 
deelraad amateur-
kunsten 

 MaMuze 

Mario Joos Ondervoorzitter 
deelraad socio-cultu-
rele verenigingen 

 Voilà 

Freddy Tips Ondervoorzitter 
deelraad toerimse 

 KVVV 

Alfons Wouters  Toerisme Hotelschool St.-Lud-
gardis 

Guido Vermeulen  Toerisme Vrienden Molen 
Ezaart 

Koenraad Haesbrouck  Socio-culturele vereni-
gingen 

Davidfonds Mol 

Jan De Schepper  Socio-culturele vereni-
gingen 

Natuurpunt 

Mieke Verachtert  Amateurkunsten KH St.-Odrada Mille-
gem 

Ronald De Schrijver  Amateurkunsten Gregoriuskoor 

Paul Vanhoof Waarnemer  Schepen van cultuur 

Kathleen Deckx Waarnemer  Schepen van toerisme 

Katrien Raeymaeckers Waarnemer  Cultuurbeleidscoördi-
nator 

Rob Philipsen Deskundige  OCMW 

Bart De Motte   Diensthoofd cultuur 

Bron: Website gemeente Mol 
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2.5.2.2. Overzicht aangesloten socio-culturele verenigingen 

Vereniging Aantal leden 
A.B.K. 930 leerllingen, 30 personeel 

Adocanto 11 

Amateurfilmers Mol  

Andromeda 21 

Aquarelinstituut Van België vzw  

Beiaardcomité  

Biegilde St.-Ambrosius  

BIF Mol  

Breughelcomité Achterbos  

Buurtwerk Wezel 21 Wezel, 12 Buurtwerk jonge-
ren en een 10-tal vrijwilligers 

Carnavalsvereniging de lustige boerkes  

Coördinator toerisme  

Cultuur & Heemkunde Rauw 4 

Davidsfonds Mol 150 leden (gezinnen: gemid-
deld 4 personen) 

DiVoGe  

Djembégroep Babsbas 32 

DuoFilm Producties  

Elinmavi 6 

Elvis Matters vzw 2406 

Femma Achterbos  

Femma Donk  

Femma Ezaart 107 

Femma Ginderbuiten 78 

Femma Millegem 75 

Femma Sluis  

Fifty One Club Mol  

Flam&Co  

Fotoclub iso-2400 13 

Fotoclub MOOF 17  

Fotokring Fidifok 12 (Mol en omstreken) 

FVV (Forum Vlaamse Vrouwen)  

GAMW  

Gemengd Koor De Schalmei 42 

Gezinsbond  

Goochelschool Mol VVG 24 

Goudvink-Mol 56 

Gregoriuskoor 21 

Handelaarsvereniging centrum  

Harmonieorkest Rauw 89 leden (11 in het jeugden-
semble Do-Nuts) 

Het Grote Oor 6 

Het Vermeylenfonds 132 
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Het Vlaamse Kruis vzw  

Hier! is Ginderbuiten 10 kernleden en 10 helpende 
handen 

Hotelschool St.-Lutgardis  

Houtsnijdersclub Mol 25 

HVV-Mol 80 

Jacht Sint-Hubertus  

Jomiko 61  

Kamer voor Heemkunde, Geschiedenis en Familiekunde  

Kermiscomité Heidehuizen  

KF St.-Jozefsgilde 80  

KF St.-Willebrordus Ezaart 25  

KH St.-Apollonia Achterbos 46 

KH St.-Odrada Millegem Harmonie 44,  A.M. Brass Band 
23, Drumband 13, Instaporkest 
12, Logistiek: 12 

Kleine Donkse Schouwburg 31  

Koninklijke fotoclub DOKA Mol 20 

Koninklijke Maatschappij De Rozenband  

Koperen Passer Mol 40 

Kreatief vzw  

KVLV Achterbos 130 

KVLV Heidehuizen 38 

KVLV Millegem 107 

KVLV Rauw 93 

KVLV Sluis 33 

KVVV  

KVVV 59 

KWB Achterbos  

KWB centrum 35 

KWB Millegem 47 

KWB Rauw  

Ladies Circle Mol 21 

Landelijke Gilde Achterbos 60-70 

Landelijke Gilde Ezaart  

Landelijke Gilde Millegem  

LETS Zandland Ongeveer 200 (ook buiten Mol) 

Lichtstoet Ginderbuiten 190 (bestuursleden en wagen-
bouwers) 

Lokale Radio Mol  

Luna Verde 15 

MaMuze 4 

Managers from Antwerp  

Markant Mol  

Mi Cara Canta 56 

Mols Comité KOTK 520 

Mols Kunst Atelier 46 
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Molse Accordeon Ensemble 67 

Molse Gidsenkring 13 

Molse Poëzie  

Molse Wijn- en Biergilde 177 

Molshoop 5 bestuursleden (3 met sta-
tuut) en 40 vrijwilligers 

MSC De Kempen 12 

Muzeman 3 

Naaikaffee Mol  

Natuurgidsen De Gagel  

Natuurpunt  

OKRA centrum  

OKRA Donk  

OKRA Gompel  

Opgeweckt 5 

Oudercomité MillekeMol  

Ouderraad SJB College  

Ouderraad VBS Achterbos  

Papageno vzw  

PC Ginderbuiten 20 

Poëzie Atelier 15 

Port Aventura 119 

Postzegelclub Fisimol  

Provinciaal Domein Zilvermeer  

Rak vzw 4 

Rauw Feest  

Ronde Tafel Mol  

Rotary Club Mol 1 

Schepen van Cultuur  

Schepen van Toerisme  

Sing Along Zanggroep 29 

Sint-Odradakoor 15 

Soc. Harmonie Onze Toekomst 34 

Solidariteitswinkel Mol  

Spelclub Molopoly  

Spirit Power  

Symfonieorkest Zuiderkempen 44 muzikanten (14 van Mol), 1 
voorzitter, 10 vrijwilligers (8 
van Mol) 

TAMUSEMENT vzw  

Toneelgroep De Zeven Heerlijkheden  

Toneelkring K3 Achterbos 30 

Toneelkring Ootello Ezaart 16 

Toneelploeg Mensen van Millegem 24 leden en 15-tal vrijwilligers  

Transitie Mol en Balen 10-tal 

UNIZO  

VELT Mol  
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Verbroedering Molse Muziekmaatschappijen  

VIVA-SVV Mol  

Voilà  

Vrienden Jakob Smitsmuseum 298 (ook buiten Mol) 

Vrienden Molen Ezaart 9 

Vrouw en Maatschappij  

VVKB-Klepperman 16 

Vzw Gitaarscholen 350 

VZW Kemp  

vzw Mageia 26 

vzw Mol Metten  

Vzw VALK  

vzw Vrienden St.-Willibrorduskapel Ezaart  

Wijk Rondplein  

Wijkwerking Bergop Bergaf 131 

Wijkwerking Ginderbroek  

Wijkwerking Keirlandse Zillen  

Willemsfonds Mol 120 

WRM (Werkgroep Religieuze Muziek Mol)  

Zilverstrand  

Bron: Gemeente Mol en bevraging via e-mail 
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2.5.3. Sportverenigingen 

Hieronder in de eerste paragraaf presenteren we de erkende sportclubs uit Mol. Het betreft dan de 

clubs de aangesloten zijn bij de adviesraad sport. Nadien geven we een overzicht van de verschil-

lende sporttakken die vertegenwoordigd worden binnen de adviesraad. In de laatste paragraaf van 

dit onderdeel overlopen we al de Molse sportclubs waarop we zicht kregen. Als we informatie heb-

ben over ledenaantallen, presenteren we deze erbij. 

2.5.3.1. Erkende sportclubs (clubs die aangesloten zijn bij de adviesraad sport) 

Naam  Sporttak 

Aeginor Duiken 

BC Eden Mol Bowling 

Blue Sea Duikschool Duiken 

Circusatelier ’t Sirk Circus 

Dansschool Project Dans 

De Kempense Kwispel Honden 

De Vlugge Vlieger Duiven 

FC Wezel Sport Voetbal 

Gym Mol Gymnastiek 

HC Inter Mol Hockey 

Hoekske Sport Voetbal 

JMT Mol Jogging en marathon 

Karateclub Shotokan Karate 

KFC Ezaart Sport Voetbal 

KFC Mol Voetbal 

KMC Mol Motorcross 

Kon. Wezel Tennis Club Tennis 

KVV Rauw Voetbal 

Mokka Kajak 

Mol Tennisclub Tennis 

Molse Badminton Club Badminton 

Molse Reddingsclub Redding 

Molvoc Mol Volleybal 

Morata TTC Tafeltennis 

Mozka Zwem 

Nuclea vzw Sportclub 

Olympia Mol Boogschieten 

PC Mol Petanque 

RST Millegem Voetbal 

RZM Zwemmen 

Solaris Naturisten 

TC Field Tennis 

Triamo Triatlon 

Vabco Atletiek Atletiek 

Vabco Basket Mol Basketbal 
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VC Moldavo Voetbal 

Vige Mol Torbal 

Voach Volleybal 

WTC Achterbos Wielrennen 

Bron: Gemeente Mol 

 

2.5.3.2. Sporttakken en hun vertegenwoordigers binnen de sportraad 

Sporttak Naam vertegenwoordiger 
Atletiek Ludo Caers  

Badminton Ger Loopmans 

Badminton Hugo Van de Wyngaert  

Basketbal Guido Claes  

Bedrijfssport  Els Jansen 

Biljart Gustave Leynen 

Biljart Jan Swinnen  

Boogschieten Danny Vercaigne  

Bowling Magda Van Hoovels  

Circus Line Van Wassenhoven  

Dans Caroline Delee 

Dans Nadine Huysmans  

Denksport Paul Janssen  

Duiken Hendrik De Soete 

Duiken Joeri Huysmans  

Duivensport Carlo Berghmans  

Duivensport Jan Van Gompel  

Fitness Kristof Grandsard  

Hockey Hans Trimpeneers 

Hondensport Nelly Mast-Gelders  

Hondensport Ruud Boeckmans 

Japanse krijgskunst Frits Wagemakers 

Joggen/lopen Peter Convens  

Ju jutsu Georges Miny  

Kano/kajak Cis Van Gestel 

Kano/kajak Guy Roeymans 

Karate Bruno Peeters 

Karate Marianne den Hartog  

Liefhebbersvoetbal Eugeen Ruts  

Luchtsport Wim Kussé 

Mindervaliden Leo Adriaensen 

Mindervaliden Piet Lejeune 

Motorsport Davy Lunenborg 

Motorsport Leo Peelaerts  

Omnisport Betty Van Baelen  

Paardensport Elvire Janssens 

Paardensport Sylvia Elen  

Persbond Frans Vandenbergh  
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Petanque Jean Sannen  

Recreatief zwemmen Swa Brockx 

Reddend zwemmen Guy Wouters  

Reddend zwemmen Willy Vanlook  

Roller derby Lynn Wouters  

Scheidsrechters Nico Janssen 

Scheidsrechters Niels Belmans 

Schoolsport Alois Vanuytven  

Seniorensport Ferdinand Geboers  

Specialist Ludo Boonen  

SR Bart Van Dijck  

SR Wim Boonen  

SR Christophe Verdonck  

SR Luc Cuypers  

Tafeltennis Wilfried Vermeulen  

Tennis Diane Helsen  

Tennis Eric Bosmans  

Traditionele sporten Johan Daemen 

Traditionele sporten Louis Beckers  

Triatlon Kristof Mertens 

Turnen Heidi Smeets  

Turnen Mieke Praet  

Vissen Frans Vervaeren 

Voetbal Jeroen Lambert 

Volleybal August Vos 

Volleybal Jeroen Vangeel  

Voorzitter LBG Herman Van Elsen  

Vrouwenvoetbal Christina Willems 

Wandelen Jean Vankerkom 

Wandelen P. Mariën  

Watersport Steven Boonen  

Wielertoerisme Dirk Lodewijckx  

Wielertoerisme Leo Dries  

Wielrennen Chris Coudyzer  

Wielrennen Marc Stessens 

Zelfverdediging Inge Gielen 

Zwemmen Dirk Boets 

Zwemmen Gerard Boets  
Bron: Gemeente Mol 

Contactgegevens zijn voorhanden en kunnen aangevraagd worden. 

 

2.5.3.3. Sportclubs in de gemeente Mol 

Naam Ledenaantal 
Aeginor   

Aiki Omamori  

Antai   
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AT-Taqwa   

BC Eden  78 volwassenen en 14 jeugdleden 

BC Viroma  

Blue Sea Duikschool   

Bootcamp Coach  

Bridgeclub Mol  48 

Chelsea FC  

Chirospo  Variabel: tussen 8 en 25 

Circusatelier T'Sirk  

Corodo  

Curvebowls Mol 11 

Dansclub Mol Gompel   

Dansschool Art In Motion (AIM)  

Dansschool Project   

DDT  30 

De Harmoniestappers  

De Kempense Kwispel  91 

De Raket  20 

De Vlugge Vlieger 85-110 (ook buiten Mol) 

De Zeester Mol  

Donk Sport  

Dynamica   

Eagle Fight Gym   

FC Bosvlinders  

FC Hemelboys  Tussen de 30 en 50 

FC KWB Donk   

FC Red Star   

FC Steenweg Sport  

FC Torpedo   

FC Wezel Sport   

Fighting Gym Mol  Tussen de 10 en 20 

Givo   

GSK 70   

Gym Mol  531 

HC Inter Mol  387 

Het Zilveren Paard   

HM Olympia Mol   

Hoekske Sport   

JMT Mol  271 

Karateclub Shotokan Mol vzw  43 

Kempense Golfclub   

Kermiscomité Kiezelsprinters   

KFC Ezaart Sport   

KFC Mol  

KMC Mol  

Ko Bujutsu Tai-Iku   

Kon. Wezel Tennisclub  568 

Koninklijke Zandputvissers Mol  40 
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KSVG Mol  93 (ook buiten Mol) 

KV Moldernete  

KVV Rauw Sport   

KWB Achterbos  15 

KWKM  Rond de 200 

Lu Jong Yoga Kempen  

Mad Hatters Dance Company   

MBC   

Moed en Geduld  22 vissers en 10-tal steunende leden 

Moedig en Vrij   

Mokka 98 

Mol Joenaited   

Mol Ski   

Mol Tennis Club   

Mols Rally Team  63 

Molse Reddingsclub  34 

Molse Ruitersclub   

Molse Schaakclub MSC  25 

Molse Sjoelclub   

Molse Wielerschool  35 (25 wielrenners en 10-tal trainers) 

Molshoop 30 (20 heren en 10 dames) 

Molvoc Mol 222 

Morata TTC  65 

Move it  

Mozka  480 

Nuclea Diving Club  77 

Nuclea vzw  1615 

Okido Yoga Mol   

Okinawa Mol  95 

Okra Mol-Centrum  62 

PC Mol   

Pegasos   

Port Aventura Sport   

Postel Sport   

Racingskills  

Rauwvoc   

RC Heli's-Drones Only Mol   

RC Pullman  

Rebellenclub  40-tal kinderen komen er rijden  

Recreas   

Recreas Rietvoorn   

Red Hot Cherry Bombs  

RST Millegem   

RZM  

School of selfdefence and relaxation 54 

Solaris  372 

SPC Achterbos  25 

Sportiva  
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Steenhoven Country Club  Ongeveer 350  

Steppin Out   

SV Flurky   

TC Field  517 (tegen de zomer 550) 

Triamo 70 

Upgrade-Training 273 

Vabco Atletiek 420 

Vabco Basket Mol  

VC Moldavo  286 

V.F.G. Recreas   

Vige Mol   

Viniyoga   

Vlas   

Voach 159 

Vrouwenturnclub Rauw  15 

VZW Sport en Muziek   

Wezel Recreatief  

WSClub (Watersportclub Mol)  

WSV Mol 238 

WT Millegem  

WTC Achterbos   

WTC De Windklievers   

WTC Wielervrienden 45 

WTC Zonnestraal   

Bron: Gemeente Mol en bevraging via e-mail 
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2.5.4. Jeugdverenigingen 

Hieronder presenteren we een overzicht van de jeugdverenigingen uit Mol. Elk van deze jeugdvereni-

gingen is vertegenwoordigd binnen de jeugdraad. 

2.5.4.1. De verschillende jeugdverenigingen uit Mol 

Naam Ledenaantal 
Gidsen Achterbos (Nele) 92 

Scouts Achterbos (Tijl) 80 

Gidsen Centrum (J.F. Kennedy) 138 

Scouts Centrum (St. Pieter) 135 

Scouts en Gidsen Donk  
(St. Agnes en St. Antonius) 

55 

Scouts en Gidsen Ezaart 
 (St. Willebrordus) 

243 

Scouts Ginderbuiten (St.-Carolus) 41 

Scouts Sluis (St. Paulus) 44 

Chiro Centrum (Sprankel) 72 

Chiromeisjes Gompel (Paragon) 75 

Chirojongens Gompel (Ambiorix) 59 

Chiro Millegem (Milojeugd) 199 

Chirojongens en meisjes Rauw  130 

Chiromeisjes Sluis (Gorabos) 81 

Chirojongens Wezel (Albatros) 111 

KSA 139 
Bron: Gemeente Mol  
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2.5.5. Seniorenverenigingen 

Hieronder presenteren we de seniorenverenigingen die aangesloten zijn bij de adviesraad senioren. 

Naast afgevaardigden van deze verenigingen, zijn er ook onafhankelijke leden aangesloten bij de ad-

viesraad. Op die manier tracht de adviesraad een realistische weerspiegeling te zijn van de Molse sa-

menleving. De seniorenraad is gericht op een vlotte werking van het seniorenwerk. Zij vertolken de 

leefwereld van senioren naar het beleid en organiseren een ruim vrijetijdsaanbod (Bron: Website ge-

meente Mol). 

2.5.5.1. Verenigingen die aangesloten zijn bij de adviesraad senioren 

Naam  Ledenaantal 
Neos 57 

Okra Achterbos 206 

Okra Centrum 161 

Okra Donk 93 

Okra Ezaart 91 

Okra Ginderbuiten 117 

Okra Gompel 81 

Okra Millegem 290 

Okra Rauw 154 

Okra Sluis 136 

S Plus -  185 

Vl@s Centrum 231 

Vl@s Europawijk 31 

Vl@s Noord 74 

Vl@s Oost 56 

Vl@s West 36 
Bron: Gemeente Mol  
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2.5.6. Verenigingen van en voor mensen met een beperking 

In de volgende paragraaf presenteren we de verenigingen die aangesloten zijn bij de adviesraad per-

sonen met een handicap. Naast deze verenigingen kunnen ook onafhankelijke leden en vertegen-

woordigers van minderheidsgroepen toetreden tot de adviesraad. De raad biedt informatie en stimu-

leert overleg, samenwerking en coördinatie op het terrein (Bron: Website gemeente Mol). Bij elke 

vereniging plaatsten we een korte uitleg over de werking. Tijdens een tussentijds overleg met MONA 

werd gesteld dat het interessant zou zijn om deze uitleg te behouden, ook al doen we dit niet in de 

overige onderdelen. 

2.5.6.1.  Adviesraad personen met een handicap 

Naam Korte uitleg over de werking Ledenaantallen 
Alzheimerliga Een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en 

door familieleden en mantelzorgers van personen met de-
mentie 

7 (werken met vrije 
activiteiten) 

CVA Kempen Zelfhulpgroep voor mensen met een hersenaandoening 25  

Den Brand Opvang en begeleiding van personen met een beperking 26 (in de av) 

De Witte Mol Dienstencentrum voor de opvang en begeleiding van 
mensen met een zware handicap en mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel 

 

Dynamica Zwemmen voor mensen met een verstandelijke, fysiek, vi-
suele, auditieve of psychische beperking en voor mensen 
met autisme  

10 

Gewoon en 
Anders 

Een doe-vereniging rond film, cabaret en theatervoorstel-
lingen voor en door mensen met een handicap 

3 bestuursleden 
(werken met vrije ac-
tiviteiten) 

Help Brand-
wonden Kids 

Vzw die gericht is op financiële steun voor kinderen met 
brandwonden en op preventieacties 

11 bestuursleden 

KVG Katholieke vereniging voor gehandicapten  

Klein Postel 
vzw 

Activiteiten- en bezoekerscentrum Klein Postel biedt men-
sen met een fysieke en/of mentale beperking activiteiten 
aan met miniatuurpaarden. 

5 

Lidwina vzw Maatwerkbedrijf 7 bestuursleden 

Recreas S-Sport // Recreas vzw is een door Sport Vlaanderen er-
kende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie waar ie-
dereen meetelt. 

79 

Sailability 
Vlaanderen 
vzw 

Watersportvereniging voor inclusief zeilen. 79 

VFG Vlaamse federatie voor gehandicapten 80 

VIGE Sportclub voor visueel gehandicapten, slechtzienden en 
blinden 

38 

Bron: Gemeente Mol 
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2.5.7. Derdewereldverenigingen 

Hieronder presenteren we de leden van de derdewereldraad. Deze raad is gericht op advisering over 

internationale samenwerking, derdewereldproblematiek en de verdeling van subsidies voor interna-

tionale samenwerking. Verder is er aandacht voor het coördineren van activiteiten van de derdewe-

reldorganisaties uit de gemeente Mol (Bron: Website gemeente Mol). De meeste verenigingen zijn 

gericht op de ondersteuning van projecten in specifieke landen. Deze landen vermelden we dan ook 

in het overzicht. Daarnaast zijn er enkele NGO’s en internationale netwerkorganisaties lid van de ad-

viesraad. Deze verenigingen zijn actief in meerdere landen. 

2.5.7.1. Derde wereld raad 

 

Naam vereniging Land Contactpersoon 
Uniaf Terimbere Burundi Azza Nahia 

Bikas Nepal Irène Vandriessche 

Broederlijk Delen  Mark Berghmans, Lut Motmans 

Gammol Gambia Rita Cuyvers, Madelein Vranken 

TEMFoundation Kameroen Buh Charles Beng 

Damiaanactie  Arlette Vandeperre 

Damiaanactie bouwkampen  Roger Torremans 

Nicajongeren Nicaragua Anne Delcon 

Nyunmatabo – Musojuna Ghana May Claes 

Imazighen Marokko Miek Caenberghs, Gaby Verhulst 

Vrienden van Cuba Cuba Pascale Melis, Hubert Celen 

Nicaraguacomité Nicaragua Julien Geukens 

Vredeseilanden  Alice De Maesschalk, Kelly Theu-
nis 

Zaba kina vzw D.R. Congo Chris Philipsen 

Rugendo vzw  D.R. Congo Suzy Mentens 

Nan Pezi Haïti Karin en Bart Roels - Vangenech-
ten 

Kara Karacomité  Geerd Vanden Abbeele 

Bron: Website gemeente Mol  
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2.5.8. Etnisch-culturele verenigingen 

Vanuit de gemeente Mol wordt het ‘overleg zelforganisaties’ georganiseerd. Dit ‘overleg’ kan be-

schouwd worden als de etnisch-culturele deelraad. In principe is er geen verschil tussen het ‘overleg’ 

en een effectieve adviesraad, maar om praktische redenen is er toch gekozen om geen officiële ad-

viesraad te vormen. Het ‘overleg’ is op verschillende manieren actief. Jaarlijks houden ze een actie 

zoals een ‘openmoskeedag’ en organiseren ze een vorming of lezing. Daarnaast fungeert het ‘over-

leg’ als een soort van doorgeefluik tussen de etnisch-culturele gemeenschappen en de gemeente Mol 

als het gaat over thema’s die betrekking hebben op diversiteit. Via het ‘overleg’ is er ook een infor-

matie-uitwisseling met andere projecten, initiatieven en diensten. Momenteel bereikt ‘het overleg’ 

voornamelijk mensen uit Turkije, Burundi, Rwanda, Marokko, Suriname, Irak en Iran. Dit is slechts 

een klein deel van de vele nationaliteiten die vertegenwoordigd zijn in de gemeente Mol. Het ‘over-

leg’ is daarom nog op zoek naar een manier om de superdiversiteit binnen de gemeente te vertegen-

woordigen. Verder wordt er vanuit het ‘overleg’ ook nagedacht over inspraakmogelijkheden en parti-

cipatievormen.  

2.5.8.1. Overleg zelforganisaties 

Naam Koepelorganisatie Ledenaantal 
ACK vzw AIF+  

Afribel Internationaal comité  

At-Taqwa Turkse Unie  

Aya Sofia Turkse Unie  

Vrouwen afdeling Aya Sofia Turkse Unie  

BIF Mol BIF België  

El Baraka AIF+  

Ensar Moskee BIF België (Belgische Islam Fe-
deratie) 

 

Sudisobe Geel   

Sudisobe Mol   

UETD Mol   

Uniaf Terimbere   

UETD Mol   

Rumi Youth UTV (Unie van Turkse Vereni-
gingen) 

4 bestuursleden (geen leden 
meer, want vereniging is sinds 
enkele maanden niet meer ac-
tief) 

 AIF+ (Actieve Interculturele Fe-
deratie+) 

180 verenigingen 

 Turkse Unie (Turkse Unie van 
België) 

 

 Sudisobe (Suriname Diaspora 
Solidarity) 

 

Bron: Gemeente Mol  
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2.5.9. Armoedeverenigingen 

In dit deel van het rapport focussen we op verenigingen uit Mol waarin mensen in armoede verte-

genwoordigd worden. Deze focus komt voor een groot deel voort uit de vraag van MONA naar het in 

kaart brengen van inwoners van Mol die niet of in mindere mate participeren aan het socio-cultureel 

verenigingsleven. Een doelstelling van deze ‘sociale kaart’ is namelijk op zoek gaan naar sociale groe-

pen die niet bereikt worden via de huidige samenstelling van het partnerschap.  

Momenteel is de samenstelling van MONA voor een groot deel gebaseerd op de afvaardiging van 

vertegenwoordigers uit de verschillende adviesraden van de gemeente Mol. Op hun beurt is de sa-

menstelling van deze adviesraden grotendeels gebaseerd op een deelname aan het verenigingsleven. 

Dit is zo voor de maatschappelijke adviesraden zoals de milieuraad, de seniorenraad, de jeugdraad, 

de sportraad en de socio-culturele raad, maar ook het lidmaatschap van de adviesraden lokale eco-

nomie, de landbouwraad en de gecoro vereisen participatie aan het politieke, maatschappelijke of 

economische domein. 

In de wetenschappelijke literatuur over de participatie aan het verenigingsleven komt naar voor dat 

er een ongelijke verdeling bestaat tussen sociale groepen op het gebied van deelname aan het ver-

enigingsleven. Participatie aan het verenigingsleven blijkt in de eerste plaats een middenklasse-activi-

teit te zijn (Hooghe, 1999). Groepen die hoger onderwijs gevolgd hebben en groepen met een gun-

stige positie op de arbeidsmarkt participeren het meest in vrijwillige en politieke organisaties. Daar-

tegenover zien we dat achtergestelde groepen of kansengroepen beduidend minder participeren aan 

het verenigingsleven (Hooghe, 1999; Pauwels & Pickery, 2007). Deze bevindingen werden meermaals 

bevestigd tijdens de contacten en gesprekken die we voerden in functie van deze ‘sociale kaart’. Ook 

in Mol zien we dus dat mensen die in armoede leven, dit zijn vaak mensen uit kansengroepen, min-

der participeren aan het verenigingsleven. 

Tijdens het onderzoeksproces zijn we in contact gekomen met twee armoedeverenigingen uit Mol 

die ondersteuning bieden aan mensen die in armoede leven, namelijk ‘Ons Huis’ en ‘Actie Min’ (Actie 

Mensen In Nood). Hieronder geven we een beknopte beschrijving van beide organisaties. We sluiten 

dit deel af door kort in te zoomen op wat we doorheen het onderzoeksproces vernamen over het ar-

moedebeleid van de gemeente Mol en meer specifiek op de vrijetijdscheques. 

2.5.9.1. Ons Huis 

‘Ons Huis’ uit Mol is ‘een vereniging waar armen het woord nemen’. Al ongeveer 30 jaar tracht ‘Ons 

Huis’ mensen in armoede een vorm van geborgenheid te bieden. Terwijl ‘Ons Huis’ vroeger voorna-

melijk werkte met mensen in generatiearmoede, waarbij de armoede van ouders op kinderen werd 

doorgegeven, werkt ‘Ons Huis’ vandaag de dag vooral met nieuwe armen. Deze laatste groep leeft in 
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armoede omwille van specifieke levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding of een faillissement. 

De werking bereikt een groep van ongeveer 70, voornamelijk autochtone, mensen. Er wordt ingezet 

op psychosociale ondersteuning en er wordt getracht om de mensen op een structurele manier ster-

ker te maken. Vaak wil dit zeggen dat er een langdurig traject wordt afgelegd. Naast de coördinator 

die voor 4/5de effectief is aangesteld, steunt ‘Ons Huis’ voornamelijk op de inzet van 15 vrijwilligers 

die activiteiten organiseren en een luisterend oor bieden. Maandelijks is er een ‘open werkgroep’ 

waarbij er over een bepaald thema in dialoog wordt gegaan met een gastspreker. Daarnaast is er ook 

‘de kringvergadering’ waarin de gang van zaken van ‘Ons Huis’ wordt besproken. De mensen van 

‘Ons Huis’ kunnen taallessen, computerlessen, kooklessen en een hobbyclub volgen. Verder is er op 

woensdagvoormiddag ’t Winkeltje waar mensen uit Mol, Balen, Dessel en Retie met een vrijetijdspas 

voor een symbolische prijs kleding kunnen kopen. Ten slotte is er de mogelijkheid om kosteloos met 

een psycholoog te spreken die in ‘Ons Huis’ vaste gespreksmomenten heeft. 

Contactinformatie over ‘Ons Huis’ kan bekomen worden op aanvraag. 

2.5.9.2. Actie Mensen In Nood 

‘Actie Mensen In Nood’ (Actie MIN) is een organisatie uit Mol die sinds 1983 mensen in armoede na-

bij is. De doelgroep van deze organisatie is zeer breed. Iedereen die geconfronteerd wordt met moei-

lijkheden en moeite heeft om zelfstandig door het leven te gaan, is welkom bij ‘Actie MIN’. Momen-

teel bereiken ze in Mol, Balen, Dessel en Retie ongeveer 170 gezinnen of 700 mensen, waarvan 240 

kinderen. Meer dan de helft van deze mensen zijn vluchtelingen, die vaak weinig tot niets bezitten. 

De stuwende kracht achter ‘Actie MIN’ is een groep van ongeveer 33 vrijwilligers. Elke maand vindt 

er een raad van bestuur plaats en daarnaast organiseren ze ook een algemene vergadering. Een be-

langrijk facet van de werking van ‘Actie MIN’ is de bedeling van voedsel. Twee keer per week organi-

seren zij een broodbedeling en op zaterdagvoormiddag een voedselbedeling. Door middel van deze 

bedelingsmomenten kunnen zij in contact komen met hulpbehoevende mensen en zo een eerste 

stap zetten naar wederzijds vertrouwen. Deze manier van werken creëert ruimte om samen met de 

mensen op stap te gaan, te bekijken waar er mogelijkheden voor vooruitgang zijn en te streven naar 

het lenigen van hun noden. Naast de voedselbedeling is er dus een belangrijk psychosociaal luik 

waarvoor zij nauw samenwerken met het OCMW en andere sociale en welzijnsdiensten. 

Contactinformatie over ‘Actie MIN’ kan bekomen worden op aanvraag. 

2.5.9.3. Het armoedebeleid van de gemeente Mol 

Doorheen de gesprekken die we voerden met de voorzitters van bovenstaande armoedeorganisaties 

en met medewerkers van de gemeentediensten, kwam naar voor dat vanuit de gemeente Mol er 
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sterk wordt ingezet op armoedebestrijding. Tussen beide organisaties en de gemeente zijn er struc-

turele dialoogmomenten. Zo is er het ‘dagelijks bestuur armoedebeleid’ waarin vertegenwoordigers 

van bovenstaande armoedeverenigingen, samen met andere gemeentediensten zoals het OCMW en 

de dienst samenlevingsopbouw, een adviserende rol hebben ten aanzien van het beleid. Daarnaast is 

er ook de ‘stuurgroep armoedebeleid’. In deze stuurgroep bestaat er een rechtstreekse participatie 

van mensen uit Mol die in armoede leven. Op die manier krijgt de gemeente vanuit eerste hand zicht 

op de noden van hun meest kwetsbare inwoners. Het belang van deze dialoogmomenten met men-

sen die in armoede leven en met de armoedeverenigingen werd sterk benadrukt tijdens onze ge-

sprekken met medewerkers van de gemeente. Armoedebestrijding is het speerpunt van het huidige 

gemeentebeleid en deze dialoogmomenten zijn de ‘voelsprieten’ voor de beleidsmedewerkers. 

2.5.9.4. Vrijetijdscheques 

Op het gebied van gelijke participatie aan het verenigingsleven wordt er vanuit de gemeente geïnves-

teerd in vrijetijdscheques. Met de vrijetijdscheques kunnen Mollenaars betalen voor vrijetijdsactivi-

teiten, lidmaatschapsgelden, abonnementen en benodigdheden voor een vereniging of sportclub. 

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming (zie hoofdstuk 1 punt 1.3.1.2.) kunnen de vrijetijdsche-

ques met korting aankopen. Als deze mensen bijvoorbeeld 10 euro betalen, krijgen zij voor 20 euro 

cheques. Het doel van het kortingssysteem is het voor iedereen mogelijk maken om deel te nemen 

aan sport, cultuur en vrije tijd (Website gemeente Mol). In 2017 hebben er in Mol 443 mensen met 

een verhoogde tegemoetkoming vrijetijdscheques gekocht. 

Het potentieel van deze vrijetijdscheques wordt ook beklemtoond door de voorzitter van ‘Ons huis’. 

Daarbij vermeldde hij dat, hoewel de vrijetijdscheques een interessant middel zijn om mensen in ar-

moede te laten participeren aan het verenigingsleven, er nog steeds weinig mensen van ‘Ons Huis’ 

deelnemen aan het verenigingsleven in Mol. Bij ‘Actie Min’ horen we hetzelfde verhaal met betrek-

king tot de participatie aan het verenigingsleven. Mensen in armoede participeren minder en dat 

heeft niet enkel te maken met het financiële aspect. Armoede is een zeer complex probleem en 

strekt zich uit over verschillende levensdomeinen (Vranken, 2001). Deze gedachte ligt in lijn met wat 

een leidinggevende van de dienst samenlevingsopbouw aangaf. Het is namelijk niet zo dat, als je de 

toegang tot sport of cultuur goedkoper maakt, er meteen meer kansarmen zullen participeren. Een 

van de vele volgende vragen of uitdagingen die zich dan zou kunnen opdringen, is of deze mensen bij 

de sport- en cultuurvoorzieningen geraken? Daarnaast geven de voorzitters van beide armoedevere-

nigingen aan dat armoede naast een zichtbare buitenkant (huisvesting, gezondheid, arbeid, …) ook 

een onzichtbare binnenkant heeft. Met die binnenkant bedoelen ze dat armoede gepaard gaat met 

het ervaren van negatieve gevoelens en gedachtes, zoals zich niet waard voelen om te kunnen of mo-

gen participeren aan het maatschappelijke leven. 
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2.5.10. Burgerinitiatieven 

In dit deel focussen we op burgerinitiatieven uit de gemeente Mol. Op de website van ‘VZW Vlaams 

Steunpunt Vrijwilligerswerk’ lezen we het volgende over burgerinitiatieven: 

“Een burgerinitiatief is een initiatief dat door een burger of groep van burgers wordt genomen om 

een probleem, thema of voorstel op de politieke agenda te zetten (lokaal, Vlaams, federaal, Europees) 

met als doel een oplossing of antwoord van de overheid op de situatie te bieden.” 

Omwille van de beperkte tijd bij het opstellen van dit rapport, hebben we ons vooral gericht op een 

zoektocht op het internet. Via deze weg kregen we zicht op een aantal burgerinitiatieven uit de ge-

meente Mol. Opvallend was dat de naam ‘Peter Zimmerman’ regelmatig terugkwam op de websites 

of Facebookpagina’s van deze burgerinitiatieven. We hebben dan telefonisch contact opgenomen 

met de heer Zimmerman om een beter zicht te krijgen op de bestaande initiatieven uit Mol en om-

streken, want, zo blijkt, de burgerinitiatieven zijn niet gebonden aan gemeentegrenzen. Hieronder 

geven we een overzicht van de door ons gekende initiatieven met daarbij een beknopte uitleg. 

2.5.10.1. Transitie Mol en Balen 

‘Transitie Mol en Balen’ bestaat sinds het voorjaar van 2013 en heeft zijn wortels in de actie ‘Sing for 

the Climate’. Deze lokale samenwerking is gericht op het verenigen van mensen die willen nadenken 

en dromen over de toekomst, meer bepaald over het wonen in een CO2-neutrale buurt of straat. De 

‘transitie-beweging’ overstijgt ‘Transitie Mol en Balen’ en is aanwezig in honderden andere dorpen, 

steden en wijken over de hele wereld. Binnen deze burgerinitiatieven wordt nagedacht over hoe lo-

kale gemeenschappen een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en de kansen, van piekolie 

tot klimaatverandering (Bron: Transitie Vlaanderen VZW). In Mol en Balen bestaat het ‘transitie-initi-

atief’ uit een kerngroep van een 10-tal leden. Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen die zich rich-

ten op verschillende thema’s. De nieuwsbrief van ‘Transitie Mol en Balen’ bereikt een 250-tal men-

sen. Verschillende van de onderstaande burgerinitiatieven kunnen gezien worden als projecten die 

vanuit of in samenwerking met ‘Transitie Mol en Balen’ worden georganiseerd. 

Website ‘Transitie Mol en Balen’: 

http://www.transitiemolenbalen.be/  

  

http://www.transitiemolenbalen.be/
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2.5.10.2. Repair Café  

Net als de ‘transitie-initiatieven’ vormen de ‘Repair Cafés’ een wereldwijde beweging. In Nederland 

en Vlaanderen bestaat er een actieve ‘Repair Café-community’. Deze burgerinitiatieven richten zich 

op het behoud van reparatiekennis in de samenleving en streven naar beter herstelbare producten 

(Bron: Website Repair Café). In Mol en Balen worden op regelmatige basis ‘Repair Cafés’ georgani-

seerd. Tijdens deze gratis toegankelijke bijeenkomsten, helpen buurtgenoten elkaar bij het herstellen 

van allerhande voorwerpen. 

Facebookpagina ‘Repair Café Mol en Balen’: 

https://www.facebook.com/repaircafeMolenBalen/ 

2.5.10.3. Samentuin ‘Warmoes’ 

‘Warmoes’ is een initiatief rond ‘samentuinen’ dat mensen aanmoedigt om in de eigen tuin of buurt 

biologische groenten en vruchten te kweken. Op hun Facebookpagina geven ze aan dat elk lapje 

grond hiervoor gebruikt kan worden. Op die manier wil het burgerinitiatief inspelen op de ‘voedselki-

lometers’ die ons eten aflegt. Hoe minder tussenschakels en kilometers er nodig zijn om groeten en 

vruchten van het veld tot op het bord te krijgen, hoe beter dat is voor zowel het milieu, de gezond-

heid als de portemonnee. De tuinen van ‘Warmoes’ zijn voor iedereen toegankelijk en de opbreng-

sten ervan worden gebruikt om de werking van ‘Warmoes’ te financieren. De overschotten worden 

weggeven aan kansarme mensen en aan verenigingen die zich inzetten voor kansarmoede of ze wor-

den gebruikt in sociaal-restaurant-projecten (Bron: Website Velt Warmoes).  

Website ‘Velt Warmoes’ en Facebookpagina: 

https://beweegt.velt.be/warmoes/1911/samentuinbalen   

https://www.facebook.com/dewarmoes/  

2.5.10.4. Bloemenakker Ecodemotuin 

De ‘Bloemenakker Ecodemotuin’ is in 2015 opgericht door vijf Molse verenigingen met een hart voor 

natuur. Het gaat over Vrouw & Maatschappij, Transitie Mol en Balen, Bijenbond, Velt en Groei (Bron: 

Website Velt Ecodemotuin Mol). In samenwerking met de gemeente Mol sloten deze verenigingen 

een convenant om een duurzame en ecologische bloemenakker aan te leggen. Op die manier wordt 

getracht de dalende bijenpopulatie weer op peil te brengen. 

Website ‘Velt Bloemenakker Ecodemotuin’: 

https://beweegt.velt.be/ecodemotuinmol/3137/bloemenakker@ecodemotuinmol 

https://www.facebook.com/repaircafeMolenBalen/
https://beweegt.velt.be/warmoes/1911/samentuinbalen
https://www.facebook.com/dewarmoes/
https://beweegt.velt.be/ecodemotuinmol/3137/bloemenakker@ecodemotuinmol
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2.5.10.5. Zelfoogsttuin Het Mosterdzaadje 

De zelfoogsttuin ‘Het Mosterdzaadje’ van boer Tuur is een vorm van ‘Community Supported Agricul-

ture’ (CSA). Het is een vorm van ecologische landbouw die gedragen wordt door een gemeenschap. 

Mensen uit de buurt kunnen het project mee financieren. Hierbij betalen ze niet zozeer voor de land-

bouwproducten (groenten en vruchten), maar ze dragen bij aan de werkingskosten van het bedrijf en 

de loonkosten van de boer. In ruil voor deze bijdrage ontvangen ze doorheen het seizoen een oogst-

aandeel (Bron: Website CSA Vlaanderen). 

Website ‘Het Mosterdzaadje’: 

http://www.mosterdzaadje.be/  

2.5.10.6. LETS Zandland 

‘LETS Zandland’ is een burgerinitiatief dat gericht is op het uitwisselen van diensten en goederen. 

Aan de hand van ‘LETS’, een lokale munt gebaseerd op een tijdseenheid, doen mensen klusjes voor 

elkaar of wisselen ze goederen uit. ‘LETS’ staat voor ‘Lokaal Economisch Transactie Systeem’. Het is 

opnieuw een wereldwijde beweging en kan gezien worden als een uitbreiding van vriendendiensten. 

Oorspronkelijk was de naam van het initiatief ‘LETS Mol’, maar omwille van de toename aan leden 

van buiten Mol, werd gekozen voor de naam ‘LETS Zandland’. Op hun website is te lezen dat er mo-

menteel 231 leden uit 16 gemeenten zijn en dat er 1851 transacties waren in 2017. 

Website Lets Zandland: 

https://letszandland.be/ 

  

http://www.mosterdzaadje.be/
https://letszandland.be/
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3. Besluit 

In de bovenstaande ‘sociale kaart’ beschrijven we de huidige Molse samenleving. Zoals reeds aange-

ven, volgden we hiervoor in grote de lijnen de stappen die Professor dr. Anne Bergmans ondernam 

bij de oprichting van MONA. Hierdoor spreken we van een actualisering van de oorspronkelijke ‘soci-

ale kaart’. Het eerste hoofdstuk van het rapport biedt een overzicht van enkele relevante socio-de-

mografische en socio-economische indicatoren over de gemeente Mol. Aan de hand van cijfermatige 

gegevens schetsen we een beeld van de Molse bevolking en geven een weergave van de lokale eco-

nomie en arbeidsmarkt. Als de cijfers voorhanden waren, vergeleken we de actuele situatie in Mol 

met die van bij de oprichting van MONA. Om het eerste hoofdstuk af te sluiten, focusten we op en-

kele armoede-indicatoren om zo een vaak verdoken bevolkingsgroep onder de aandacht te brengen. 

Net zoals Professor dr. Anne Bergmans, die in 1999 op zoek ging naar potentiële partners om toe te 

treden tot het partnerschap, bieden we in het tweede hoofdstuk een overzicht van de politieke en 

bestuurlijke, economische en maatschappelijke actoren uit de gemeente Mol. Terwijl het eerste 

hoofdstuk voornamelijk gericht was op een cijfermatige blik op de gemeente, geven we in het 

tweede hoofdstuk een zo uitgebreid mogelijk overzicht van de verschillende actoren (verenigingen, 

diensten, bedrijven, …) achter deze cijfers. 

3.1. Hulpmiddel bij de oriëntatie van het partnerschap 

Deze ‘sociale kaart’ staat in het teken van een reflexief proces dat momenteel plaatsvindt binnen 

MONA en dat gericht is op de samenstelling en organisatie van het partnerschap. Het rapport kan 

gezien worden als voeding voor het denkproces over de representativiteit van de gemeente Mol bin-

nen het partnerschap. Op die manier dient de ‘sociale kaart’ ter ondersteuning van de (her)oriënte-

ring of toekomstoriëntering van het partnerschap. Onze opdracht bestond erin om na te gaan hoe de 

Molse samenleving er vandaag de dag uitziet. De focus van het rapport ligt daarom ook op het in 

kaart brengen van de lokale gemeenschap en niet op de effectieve organisatie van het partnerschap 

of op de samenstelling van de geledingen ervan. Dit is een volgende stap in het proces. Hoewel we 

geen uitspraken doen over de ‘ideale samenstelling’ van het partnerschap, geven we doorheen het 

rapport suggesties om bepaalde sociale groepen of actoren aan te spreken die voordien niet of on-

voldoende bereikt werden door het partnerschap. Het was namelijk een expliciete vraag vanuit 

MONA, om mensen of groepen in kaart te brengen die zij niet bereiken met de huidige samenstelling 

van het partnerschap. 



 
 

90 
 

3.2. Representativiteit en diversiteit 

De bovenstaande vraag van MONA heeft betrekking op de mate van representativiteit van het part-

nerschap, namelijk op de manier waarop zij de lokale gemeenschap vertegenwoordigen. Ook bij de 

oprichting van het partnerschap werd er uitdrukkelijk aandacht besteed aan het creëren van een 

breed draagvlak binnen de gemeente. In haar doctoraat beschrijft Professor dr. Anne Bergmans 

(2005) de aanvangsfase van het partnerschap. Het belang van lokale partners met een zo divers mo-

gelijke maatschappelijke achtergrond wordt in die studie benadrukt. Door een divers palet aan poli-

tieke, economische en maatschappelijke actoren op te nemen in het partnerschap, wordt er gezorgd 

voor een breed maatschappelijk draagvlak. Daarbij wordt gesteld dat deze (potentiële) partners, voor 

hun domein, over een zekere representativiteit dienen te beschikken. In verband met het streven 

naar representativiteit beklemtoont Professor dr. Anne Bergmans het volgende: 

“Representativiteit werd niet gezocht in haar politieke vertaling van ‘verkozenen’, die een bepaalde 

numerieke waarde krijgen toebedeeld op basis van het aantal stemmen dat zij vertegenwoordigen. 

Een lokaal partnerschap is in dat opzicht ook geen democratisch beslissingsorgaan van de orde van 

een gemeenteraad of parlement. Een lokaal partnerschap beoogt in de eerste plaats een klankbord te 

zijn voor wat leeft binnen de betrokken gemeenschap. De representativiteit van de partnerschappen 

werd daarom nagestreefd op basis van een evenwichtige inbreng van de veelheid aan visies, belan-

gen, preferenties en standpunten die in de betrokken gemeente als gemeenschap aanwezig waren … 

Belangrijker dan het nastreven van numerieke evenwichten, is daarbij het laten horen van alle stem-

men, hoe bescheiden of perifeer ook. Een lokale samenleving is immers geen homogeen blok. Een lo-

kaal partnerschap dient daarom de diversiteit aan rationaliteiten en visies op de werkelijkheid te 

weerspiegelen die in die gemeenschap leven. Op die manier zou de nodige creativiteit in de probleem-

aanpak moeten kunnen worden gestimuleerd.” 

Representativiteit en diversiteit zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden, hoewel ze in prin-

cipe niet uitwisselbaar zijn (Bleijenberg, 2017). Representativiteit verwijst naar de manier waarop de 

leden van het partnerschap een afspiegeling vormen van alle inwoners uit de gemeente Mol. Het 

gaat dan over aspecten zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en culturele achtergrond. Diversiteit, 

of meer bepaald inhoudelijke diversiteit, doelt op de mate waarin zo veel mogelijk geïnteresseerden 

en belanghebbenden met verschillende invalshoeken opgenomen zijn in MONA. Hierbij gaat het over 

de manier waarop de verschillende perspectieven voldoende vertegenwoordigd zijn in het partner-

schap. Terwijl diversiteit voornamelijk een positieve invloed op participatieprocessen heeft, aange-

zien het zorgt voor een zo volledig mogelijk beeld van een (problematische) situatie en de mogelijke 

oplossingen of pistes om te bewandelen, kan het ook een belemmerende factor zijn. Het is namelijk 
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niet altijd vanzelfsprekend om tot een constructieve dialoog te komen wanneer mensen of groepen 

met verschillende perspectieven of overtuigingen met elkaar in dialoog gaan. Daarnaast is het ook 

niet eenvoudig om voldoende mensen met verschillende perspectieven te vinden die bereid zijn om 

toe te treden in een participatief project (Bleijenberg, 2017). 

3.3. Enkele ontbrekende perspectieven 

In dit rapport schuiven we twee sociale groepen naar voor die onvoldoende bereikt worden vanuit 

de huidige samenstelling van het partnerschap, namelijk mensen die in armoede leven of mensen 

met een lage socio-economische status en mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. 

Het idee dat deze groepen slechts in beperkte mate bereikt worden door MONA komt voort uit onze 

contacten met de leden van MONA en uit observaties bij het partnerschap, maar ook door de ge-

sprekken die we voerden met voorzitters of deelnemers van de adviesraden, medewerkers van de 

gemeentediensten en andere actoren uit Mol. De gedachte over ondervertegenwoordiging van deze 

sociale groepen, werd versterkt door onze werkervaringen als actieonderzoekers en praktijkwerkers 

binnen het sociaal werk. Daarnaast ligt bovenstaande focus in lijn met onze waardeoriëntatie als on-

derzoekers. We gaan namelijk uit van het bestaan van structurele breuklijnen in de samenleving 

waardoor bepaalde sociale groepen op verschillende maatschappelijke domeinen uitgesloten wor-

den. Vanuit een streven naar sociale gelijkheid, trachten we in te spelen op deze uitsluitingsmecha-

nismen en te onderzoeken hoe benadeelde sociale groepen toch volwaardig kunnen participeren aan 

de samenleving.  

3.4. ‘The usual suspects’ 

Het is van belang om aan te geven dat onze focus op mensen die in armoede leven en op mensen 

met een andere etnisch-culturele achtergrond, overeenkomt met de wetenschappelijke literatuur 

over het verenigingsleven en over participatieprocessen. In het deel over armoede bespraken we 

reeds bevindingen over de ongelijke participatie aan het verengingsleven van mensen uit kansen-

groepen. Deze bevindingen komen voor een groot deel overeen met de literatuur over participatie-

processen. In die literatuur komt namelijk naar voor dat sommige sociale groepen oververtegen-

woordigd zijn in participatieve projecten, terwijl andere sociale groepen sterk ondervertegenwoor-

digd zijn. Hoewel de vormen van burgerparticipatie in deze studies niet helemaal overeenkomen met 

de lokale partnerschappen die zijn opgericht in het kader van het cAt-project, is dat wel het geval 

voor de grote lijnen of principes. Het gaat namelijk over actieve burgers die mee nadenken, delibere-

ren en adviseren om zo invloed uit te oefenen op beleids- en beslissingsprocessen.  
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Binnen deze participatieprocessen zijn het enerzijds hoogopgeleiden, blanken en mannen die 

meestal oververtegenwoordigd zijn (Binnema & Michels, 2016). Daarbij gaat het ook nog eens vaak 

over dezelfde mensen die aanwezig zijn op zulke overlegmomenten of bijeenkomsten. In die zin spre-

ken Tonkens et al. (2015) over een ‘participatie-elite’ en over ‘vergadertijgers’. Anderzijds zijn laagop-

geleiden, etnische minderheden, vrouwen en jongeren vaak ondervertegenwoordigd in participatie-

processen (Michels & de Graaf, 2010). Omwille van de afwezigheid van deze groepen zijn er stem-

men of perspectieven die nooit gehoord worden. Dit heeft een invloed op de agendapunten die aan 

bod komen tijdens zulke participatieprocessen. Door de oververtegenwoordiging van bovenstaande 

groepen, stemt de agenda van participatieprocessen vaak overeen met de voorkeuren en interesses 

van hoogopgeleide mensen (Binnema & Michels, 2016). 

Doorheen het onderzoeksproces hebben we zicht gekregen op Molse overlegorganen of zelfs advies-

raden waarin bovenstaande groepen, die meestal ondervertegenwoordigd zijn binnen participatie-

processen, verenigd zijn. In het rapport hebben we reeds gesproken over ‘het dagelijks bestuur ar-

moede beleid’ en de ‘stuurgroep armoedebeleid’ en over het ‘overleg zelforganisaties’, wat kan ge-

zien worden als de etnisch-culturele adviesraad. Mocht er vanuit MONA interesse zijn om met deze 

groepen in dialoog te gaan, dan is er de mogelijkheid om de contactgegevens van leden van deze 

overlegorganen te bekomen. 

3.5. Adviesraden en burgerparticipatie 

Voor de ‘sociale kaart’ van de gemeente Mol hebben we enkele medewerkers van de gemeentedien-

sten geïnterviewd en daarnaast hebben we de meeste voorzitters van de verschillende adviesraden 

telefonisch gesproken. Als slot van dit rapport willen we kort ingaan op een denkpiste die doorheen 

het onderzoeksproces naar voor is gekomen met betrekking tot de gemeentelijke adviesraden. Door-

heen de contactmomenten met de mensen van de gemeentediensten en met de voorzitters van de 

adviesraden polsten we naar de mate van representativiteit van de ‘adviesraden’. Dit deden we on-

der andere door na te gaan of de voorzitters vinden dat hun adviesraad de verschillende lagen van de 

bevolking van Mol bereikt. Deze vraag werd op verschillende manieren beantwoord. Terwijl de voor-

zitter van de adviesraad lokale economie stelde dat zij dit niet doen en dat het ook niet de bedoeling 

van hun adviesraad is om alle lagen van de bevolking te bereiken, gaf de voorzitter van de adviesraad 

cultuur aan dat hun raad wel een zeer breed bereik heeft. De voorzitter van de adviesraad sport 

sprak over de vrijetijdscheques en gaf aan dat zij samen met de gemeente Mol inspanningen leveren 

om een zo divers mogelijk publiek aan te spreken. Hij hoopte dat deze inspanningen een effect heb-

ben op het bereik van de sportclubs. Ook vanuit de jeugdraad werd gesteld dat de vrijetijdscheques 

een goede manier zijn om de verschillende lagen van de bevolking te bereiken. Toch kwam er vanuit 
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de jeugdraad ook de boodschap dat zij een overwegend blank publiek aanspreken en dus weinig 

jeugd van een andere origine bereiken. 

Enerzijds horen we dat adviesraden een groot verenigingsleven achter zich hebben staan. Via deze 

overlegorganen is het dus mogelijk om een brede groep Mollenaars te bereiken. Anderzijds gaan er 

stemmen op die twijfelen aan de maatschappelijke gelaagdheid en het democratische gehalte van de 

adviesraden. Bij dit laatste gaat het over de mate waarin de adviesraden representatief zijn voor het 

maatschappelijk weefsel. Want net zoals in de literatuur over participatieprocessen gesproken wordt 

over ‘vergadertijgers’, zo komt er uit onze contactmomenten naar voor dat in deze adviesraden re-

gelmatig de namen van dezelfde figuren circuleren. Als stimulans voor het denkproces over de sa-

menstelling MONA, kunnen we ons de vraag stellen of de ‘klassieke adviesraad’ nog hét vehikel is om 

naar representativiteit te streven. Tijdens onze gesprekken vernamen we dat er vanuit de gemeente-

diensten en binnen enkele adviesraden actief wordt nagedacht over alternatieve manieren waarop 

de burger inspraak kan hebben en richting kan geven aan de gang van zaken binnen de gemeente. Zij 

spreken over het aangaan van participatieve projecten rond specifieke thema’s en over focusgroepen 

en bewonersvergaderingen. Het hoeft dus geen of-verhaal te zijn maar eerder een en-verhaal, waar-

bij er gekeken kan worden hoe de werking van de adviesraden kan aangevuld worden met andere 

participatie- of inspraakmogelijkheden. 

Een bevinding die we in het rapport nog niet hebben aangeraakt, maar die we, als afsluiter, toch het 

vermelden waard vinden, heeft betrekking op de elf deeldorpen van Mol. Doorheen het onderzoek 

kwam naar voor dat er toch een zekere identiteitsvorming is rond de ‘kerktorens’ van deze gehuch-

ten. Als laatste input voor het denkproces binnen MONA, kan het interessant zijn om na te gaan in 

welke mate er binnen het partnerschap een vertegenwoordiging is vanuit de verschillende gehuch-

ten. 
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