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1 INLEIDING 
 

 

De steden en gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken geven samen 

vorm aan Eerstelijnszone Maasland.  

ELZ Maasland vormt een sociaalgeografisch geheel. Het betreft een gevarieerd landschap maar 

toch een samenhangend geheel gedomineerd door de Maas. Dit komt nog steeds tot uiting in het 

Maastoerisme. 

Er is sprake van een afwisseling van open ruimte met een rijke natuur (Rivierpark Maasvallei) en 

dicht bebouwde gebieden, Noord-Zuid gesitueerd, o.m. in de buurt van vervoersas N78. Er is een 

mix van plattelands- en kleinstedelijke kenmerken (o.m. door het mijnverleden). 

De gemeenten en steden in de regio vertonen min of meer gelijkaardige geografische kenmerken: 

het gaat om een relatief jonge bevolking met relatief hoge vertegenwoordiging inwoners met 

buitenlandse oorsprong. 

ELZ Maasland staat voor een krachtgerichte en integrale benadering van zorg en welzijn. De 

persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood, in en met zijn context, staat centraal. Hiertoe 

werken de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood, formele en informele zorg- en 

welzijnsactoren en lokale besturen samen in een netwerk dat kwalitatieve afgestemde en 

toegankelijke zorg op maat realiseert, met ook voldoende aandacht voor preventie. 

Voor deze omgevingsanalyse bouwden we verder op de omgevingsanalyse van ELZ Maasland van 

2019. Data en inzichten daaropvolgend werden vernieuwd en verder aangevuld.  

Aanvullingen gebeurden op basis van het DESTEP-model om de verschillende omgevingsfactoren 

in kaart te brengen. Hierbij ligt vooral de nadruk op demografische, sociaaleconomische en 

ecologische ontwikkelingen om inzicht te krijgen in de kenmerken van onze Maaslandse populatie, 

hun gezondheid, socio-economische kwetsbaarheid en het welzijns- en zorgaanbod.  

De andere 3 factoren, namelijk sociaal-culturele, technologische en politieke ontwikkelingen, 

kunnen we slechts in zeer beperkte mate beïnvloeden, maar aangezien ze wel een invloed kunnen 

uitoefenen op onze werking, worden ze toch ook kort behandeld. 

Ook maakten we gebruik van de feedbackrondes aangeboden door VIVEL. De omgevingsanalyse 

van ELZ Maasland werd tweemaal ingestuurd en aangepast op basis van de gegeven feedback. 
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Figuur 1: Inwoners naar leeftijdsgroep:  % t.o.v. alle inwoners 
(2021) 

 

2 CONTEXT EN OMGEVINGSANALYSE 
 

2.1 Demografische ontwikkelingen 
 

BEVOLKING ALGEMEEN 

Eerstelijnszone Maasland heeft een bevolkingsdichtheid van 371 inwoners per km² en telt 123.789 

inwoners. Onderstaande het totaal aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid van alle Maaslandse 

gemeenten: 

Tabel 1: Inwoners en bevolkingsdichtheid (2021) 

 Totale bevolking (aantal) Bevolkingsdichtheid (per km²) 

Dilsen-Stokkem 20.824 316 

Kinrooi 12.219 223 

Lanaken 26.171 444 

Maaseik 25.396 329 

Maasmechelen 39.179 510 

Maasland 123.789 371 

Vlaams Gewest 6.666.912 489 

 

 “ELZ Maasland bevindt zich in een uitgestrekt grensgebied en schenkt de nodige 
aandacht aan toegankelijkheid van haar uitgebreide zorgaanbod. Mobiliteit speelt 

daarbij een belangrijke rol” 
 

De meerderheid van de inwoners van ELZ Maasland, namelijk 60,8%, is tussen 18 jaar en 64 jaar 

oud. 20,7% heeft een leeftijd van 65 jaar of hoger, zoals zichtbaar in onderstaande figuur.  

Voor zowel Dilsen-Stokkem als Maasmechelen wordt tussen 2020 en 2030 een groei van de 

bevolking verwacht van respectievelijk 3,2% en 1,4%. Voor Kinrooi, Maaseik en Lanaken verwachten 

we eerder een stagnatie of heel lichte daling (met 0,1 tot 0,5%). Bron: Bevolkingsvooruitzichten: 

omvang en groei | Vlaanderen.be (waarnemingen 2020: Statbel, vooruitzichten 2030: Statistiek 

Vlaanderen) 

  

 

 

  

 

 

 

 

Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 

Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 

https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/bevolking/bevolkingsvooruitzichten-omvang-en-groei
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/bevolking/bevolkingsvooruitzichten-omvang-en-groei
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Tabel 2: Demografische coëfficiënten (2021) 

 

 

De groene druk1 geeft aan hoeveel 

kinderen en jongeren er 

onderhouden moeten worden door 

de bevolking op beroepsactieve 

leeftijd. In 2021 is de groene druk 

kleiner in ELZ Maasland dan in het 

Vlaams Gewest. De gemeente 

Maasmechelen daarentegen heeft 

een groene druk vergelijkbaar met 

die van het Vlaams gewest. De 

deelgemeenten Meeswijk en Eisden 

vertonen de grootste uitschieters 

(zie tabel 19 in de bijlage, 

demografische coëfficiënten op het 

niveau van de deelgemeenten).  

De grijze druk2 daartegen geeft aan hoeveel ouderen er onderhouden moeten worden door de 

bevolking op beroepsactieve leeftijd. De grijze druk in ELZ Maasland in 2021 is even groot als in 

het Vlaams Gewest. In de gemeenten Maaseik en Lanaken daarentegen zien we dat de grijze druk 

hoger ligt dan in het Vlaams Gewest, in Maasmechelen ligt de grijze druk dan weer lager. 

Deelgemeenten Maaseik en Lanaken vertonen de grootste uitschieters (zie tabel 19 in de bijlage, 

demografische coëfficiënten op het niveau van de deelgemeenten).  

De familiale zorgindex3 is in 2021 lager dan gemiddeld genomen in het Vlaams Gewest. De 

gemeenten Maaseik en Lanaken hebben binnen ELZ Maasland wel een iets hogere familiale 

zorgindex. Op niveau van de deelgemeenten zien we uitschieters bij Stokkem, Lanaken, Neerharen, 

Maaseik en Eisden (zie tabel 19 in de bijlage, demografische coëfficiënten op het niveau van de 

deelgemeenten). 

 

 “ELZ Maasland zet zich in voor haar steeds ouder wordende bevolking” 

 

Uit de berekeningen van Statistiek Vlaanderen blijkt dat, net zoals voor het Vlaams Gewest, de 

vergrijzing4 van de inwoners van ELZ Maasland constant blijft stijgen de komende jaren.  

In Kinrooi, Lanaken en Maaseik wordt de grootste stijging verwacht. De interne vergrijzing5 

daarentegen zal minder sterk toenemen. Deze prognoses worden weergegeven in onderstaande 

tabel: 

 

                                                

1 de verhouding jongeren op de beroepsactieve bevolking 
2 de verhouding van het aantal ouderen van 65 jaar en ouder op het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd 
3 de verhouding weer van de hoogbejaarden (80 jaar of ouder) op de 50-59-jarigen 
4 het percentage inwoners groter of gelijk aan 67 jaar. 
5 de verhouding van het aantal personen ouder dan 80 jaar t.o.v. het aantal personen ouder dan 67 jaar. 

 Groene 

druk 
Grijze 

druk 
Familiale 

zorgindex 

Dilsen-Stokkem 35,8 33 31,6 

Kinrooi 33,1 35,8 30,6 

Lanaken 32,5 39,7 39,7 

Maaseik 33,9 37,3 39,7 

Maasmechelen 37,4 32,2 33,8 

Maasland 35 35,3 35,6 

Vlaams gewest 37,2 35,7 43,7 

Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 
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Bron: Rijksregister, Provincies.incijfers.be 

Figuur 3: Inwoners naar herkomst, opgesplitst in 3 leeftijdsgroepen (% t.o.v. leeftijdsgroep) (2021) 

 

 
Tabel 3: Prognose interne vergrijzing (verhouding +80j t.o.v. +67j) en vergrijzing (% inwoners ≥67j) 

Bron: Statistieken Vlaanderen 

 

BEVOLKING DIVERSITEIT 

De vergelijking met de gegevens van Limburg en Vlaanderen toont aan dat het aantal personen 

van niet-Belgische origine hoger is in alle gemeenten van ELZ Maasland. In ELZ Maasland heeft 

43,4% van de inwoners een niet-Belgische herkomst, wat hoger is dan het Limburgse gemiddelde 

van 29,3% en het Vlaamse gemiddelde van 23,9%. Wellicht wijst het hogere cijfer van de 

Maaslandse gemeenten op de mijn-invloeden die nog steeds een weerslag hebben. 

Figuur 2: Bevolking naar herkomst (% t.o.v. alle inwoners) (2021) 

 

 

 

De cijfers m.b.t. herkomst van 

onze inwoners in de drie grote 

leeftijdsgroepen (minderjarigen, 

actieve bevolking en ouderen) 

laat de verschillen zien naar 

herkomst binnen de leeftijds-

categorieën. 
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 Vergrijzing Interne vergrijzing 

 2020 2025 2035 2020 2025 2035 

Dilsen-Stokkem 16,52% 18,93% 23,44% 0,30 0,27 0,33 

Kinrooi  17,58% 20,63% 27,04% 0,30 0,27 0,33 

Lanaken 19,84% 21,99% 26,69% 0,31 0,32 0,35 

Maaseik 18,87% 21,33% 26,67% 0,33 0,32 0,33 

Maasmechelen 16,15% 18,50% 21,74% 0,31 0,29 0,33 

Vlaams gewest 18,12% 19,52% 22,70% 0,35 0,33 0,35 
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Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 
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De context- en omgevingsanalyse toont de grote bevolkingsdiversiteit in de gemeenten aan. 

Maasmechelen is van oudsher een mijngemeente. Dat weerspiegelt zich in de cijfergegevens.  

 

 “ELZ Maasland is zich bewust van haar multiculturele bevolking en ondersteunt hen”  

 

HUISHOUDENS 

Wanneer we het aantal alleenwonende ouderen onder de loep nemen, zien we dat dit voor ELZ 

Maasland lager ligt dan het Vlaams Gewest. Echter in Maaseik zien we wel waarden die 

overeenkomen met het Vlaams Gewest. Analyse op deelgemeente niveau toont dat de waarden 

niet extreem variëren binnen elke Maaslandse gemeente. 

Tabel 4: Alleenwonende ouderen, percentage t.o.v. leeftijdsgroep (2021) 

 65-74 jaar 

(aantal) 

65-74 jaar (t.o.v. 

totaal 65-74 jaar) 

(%) 

75+ jaar 

(aantal) 

75+ jaar (t.o.v. 

totaal 75+ jaar) 

(%) 

Dilsen-Stokkem 438 18,2% 504 30,2% 

Kinrooi 265 17,3% 300 28,3% 

Lanaken 585 17,9% 850 30,7% 

Maaseik 592 20,2% 933 35,9% 

Maasmechelen 794 18,9% 1021 31,6% 

Vlaams Gewest 155142 21,6% 227981 34,5% 

Maasland 2674 18,7% 3608 31,9% 

 

 

 “ELZ Maasland zet zich in voor kwetsbare groepen zoals onder andere 

alleenwonende ouderen” 

GEZONDHEID EN ZORG 

Figuur 4: Percentage 
rechthebbenden met minstens 1 
statuut chronische aandoeningen 
(2020) 

Bron: InterMutualistisch Agentschap 
/ Provincies.incijfers.be 

Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 
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De indicator ‘statuut chronische aandoening’ geeft het aantal personen weer die verhoogde 

zorgkosten hebben t.g.v. een chronische aandoening én (vaak) over onvoldoende middelen 

beschikken om deze kosten te dekken. In vergelijking met Limburg (13,65%) en Vlaanderen (12,17%), 

zijn meer inwoners van ELZ Maasland (13,91%) (m.u.v. Maasmechelen en Kinrooi) geregistreerd met 

het statuut.  

ELZ Maasland deed een opvallende ontdekking tijdens het opmaken van de omgevingsanalyse. Uit 

statistieken van het Intermutualistisch Agentschap (2018) en het Centrum voor Kankeropsporing 

(2020) blijkt dat meer dan één vijfde (21,4%) van de totale bevolking van ELZ Maasland niet 

participeert aan preventieve gezondheidsacties (tandartsbezoek) en/of bevolkingsonderzoeken 

(screening kanker). Met name de dekkingsgraad van baarmoederhalskankerscreening is voor onze 

ELZ veel lager dan in het Vlaams Gewest. Kinrooi scoort hierin het laagst van de Maaslandse 

gemeenten. Cijfers op niveau deelgemeente werden ook toegevoegd (zie tabel 20 in de bijlagen). 

We zien de laagste dekkingsgraad baarmoederhalskankerscreening in deelgemeenten Kessenich, 

Kinrooi en Molenbeersel (van gemeente Kinrooi), Opgrimbie en Eisden (van gemeente 

Maasmechelen) en Neerharen (van gemeente Lanaken). 

Rekening houdend met reeds aangehaalde factoren die het welzijn en de gezondheid van inwoners 

negatief kunnen beïnvloeden, is dit een werkpunt voor de eerstelijnszone.  

 
Tabel 5: % Geen tandartsbezoek 

 ELZ Maasland Vlaams Gewest 

Geen tandartsbezoek  
(t.o.v. personen in de ziekteverzekering) [%] 

21,4% 23,2% 

Bron: Intermutualistisch Agentschap / Provincies.incijfers.be (2018) 

 
Tabel 6: Totale dekkingsgraad bevolkingsonderzoeken kankerscreening (2020) 

 Borstkanker- 

screening (t.o.v. 

vrouwen 50-69 jaar) 

(%) 

Baarmoeder-

halskankerscreening 

(t.o.v. vrouwen 25-64 

jaar) (%) 

Darmkanker- screening 

(t.o.v. 51-74 jaar) (1) 

(%) 

Dilsen-Stokkem 64,8% 59,1% 65,6% 

Kinrooi 68,9% 56,3% 70,2% 

Lanaken 65,4% 58,2% 65,2% 

Maaseik 64,1% 59,3% 67,9% 

Maasmechelen 62,8% 58,3% 63,4% 

Maasland 64,6% 58,4% 65,9% 

Vlaams Gewest 61,6% 62,6% 63,5% 

Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister / Provincies.incijfers.be 

 



8 
 

 
 
Ook op het vlak van de BMI bij schoolkinderen scoort ELZ Maasland iets slechter dan het Vlaams 
Gewest. Vooral Dilsen-Stokkem en Maasmechelen springen eruit, met een lager percentage 
kinderen met een normaal gewicht en een hoger percentage kinderen met overgewicht/obesitas. 
 
Tabel 7: Procentuele verdeling leerlingen naar gewichtsstatus, jongens en meisjes, alle leeftijden (2016) 

 Lage BMI voor leeftijd Normaal gewicht Overgewicht inclusief 
obesitas 

Dilsen-Stokkem 1,5% 81,7% 16,7% 

Kinrooi 1,2% 84,6% 14,3% 

Lanaken 1,3% 86% 12,8% 

Maaseik 1,8% 85,3% 12,9% 

Maasmechelen 1,3% 79% 19,8% 

Maasland 1,4% 82,7% 15,9% 

Vlaams Gewest 1,5% 84,1% 14,3% 

Bron: CLB- Lars (2010-2016) 

      “ELZ Maasland werkt naar geïntegreerde, continue en toegankelijke zorg voor elke 

PZON en draagt preventieacties hoog in het vaandel” 

 

2.2 (Sociaal-)Economische ontwikkelingen 
 

INKOMENS 

Tabel 8 toont aan dat het aantal gezinnen dat rond moet komen met minder dan €20 000 per 

jaar hoger is in elke gemeente van ELZ Maasland t.o.v. het Limburgs (34,7%) en Vlaams (34,7%) 

gemiddelde, m.u.v. Kinrooi (34,6%). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Het aantal inwoners met een verhoogde tegemoetkoming, waardoor ze minder betalen voor 

gezondheidszorg, is, op bijna alle leeftijdsniveaus, hoger dan het Limburgs en Vlaams gemiddelde. 

Het aantal rechthebbenden op deze tegemoetkoming is een goede indicator om een inschatting 

te maken van de groep inwoners met een laag inkomen. Bij de oudere bevolking is dit minder het 

geval omdat het netto belastbaar inkomen bij 65+ niet altijd goed overeenkomt met het reëel 

beschikbaar inkomen.  

Tabel 8: Percentage aangifte inkomen <20.000€ per jaar, naar woonplaats (2018) 

  Aangifte inkomen  
Kinrooi  34,6% 

Maaseik 35,4% 
Dilsen-Stokkem 35,6% 
Maasmechelen 39,7% 
Lanaken 36,4% 

ELZ Maasland 36,9% 
Limburg 34,7% 

Vlaams Gewest 34,7%  

Bron: Statistieken Vlaanderen / Provincies.incijfers.be 
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Tabel 9 Verhoogde tegemoetkoming bij 0-64-jarigen en ouderen 65+ met een inkomensgarantie, percentage t.o.v. 
leeftijdsgroep, (2020 en 2021) 

 0 – 24 jaar (2020) 24 – 64 jaar (2020) 65+ (2021) 
Dilsen-Stokkem 15,9% 12,8% 2,8%  
Kinrooi 10,1% 10% 1,9% 
Lanaken 14,5% 14,5% 3,2% 
Maaseik 15,1% 12,4% 3% 
Maasmechelen 22,1% 17,9% 3,7% 
ELZ Maasland 17,1% 14,5% 3,1% 
Limburg 14,9% 11,8% 3,1% 
Vlaams Gewest  15,4% 11,1% 3,7% 

Bron: Intermutualistisch Agentschap / Provincies.incijfers.be - Federale Pensioendienst / Provincies.incijfers.be 

“ELZ Maasland is zich ervan bewust dat een grote groep inwoners een laag 
inkomen heeft” 

 

 

SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE 

Kansarmoede betreft een multi-aspectuele armoede-situatie. Naast een relatief laag inkomen 

wordt armoede gekenmerkt door een veralgemeende achterstelling of uitsluiting op het vlak van 

opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke 

en sociale zeggingskracht (website Opgroeien, 2020). De volgende criteria zijn bepalend: 

maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, opleiding van de ouders, 

huisvesting, ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid.  

De kansarmoede index weerspiegelt het gemiddeld aantal geboorten in gezinnen in kansarmoede 

over een periode van drie jaar. Het aantal geboortes in kwetsbare gezinnen is in ELZ Maasland de 

afgelopen jaren toegenomen. Dit wordt weergegeven in tabel 10.  

In het merendeel van de gemeenten van ELZ Maasland is de kansarmoede-index hoger of gelijk 

aan het Vlaamse gemiddelde, met uitzondering van Lanaken (9,2%) en Kinrooi (10,2%). De 

gemeente Maasmechelen (24,9%) vertoont opnieuw een hogere uitschieter: 

Tabel 10: Kansarmoede-index Kind en Gezin, van 2017 t.e.m. 2020, naar woonplaats 

 

 

 

 

 

 

 

De kansarmoede-index van de eerstelijnszone toont aan dat in de gemeenten heel wat kwetsbare 

gezinnen aanwezig zijn. Het ontbreken van voldoende economische middelen is bovendien ook 

één van de criteria die bijdragen tot de sociale en gezondheidsgerelateerde problemen. 

 
2017 2018 2019 2020 

Dilsen-Stokkem 11,9% 14,1% 15,1% 13,2% 

Kinrooi 13,8% 14,1% 12,6% 10,2% 

Lanaken 14,6% 11,2% 11,5% 9,2% 

Maaseik 14,2% 15,7% 13,2% 15,2% 

Maasmechelen 28,6% 27% 27,1% 24,9% 

Vlaams Gewest 13,8% 14,1% 14% 13,7% 

Limburg 14,2% 14,4% 14,3% 14,1% 

Bron: Opgroeien / Provincies.incijfers.be 
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Het aandeel inwoners (18-64 jaar) dat niet werkt en werk zoekt, is in ELZ Maasland hoger dan het 

Limburgs (4,3%) en Vlaams (4,3%) percentage. De percentages van Maasmechelen (5,8%) en Dilsen-

Stokkem (4,7%) liggen hoger. Opvallend: het aantal inwoners tussen 18 en 24 jaar dat niet werkt 

en werk zoekt is hoger dan de Limburgse (6,1%) en Vlaamse (5,8%) percentages. Vooral in 

gemeenten Dilsen-Stokkem (7,9%) en Maasmechelen (8,1%). Mogelijks staat dit in verband met het 

aantal jongeren (0 tot 24 jaar) van niet-Belgische origine.  

Tabel 11: Werkzoekenden zonder werk, percentage t.o.v. leeftijdsgroep, naar woonplaats (2020) 

  18-64 jaar (t.o.v. inwoners 18-
64 jaar) [%] 

18-24 jaar (t.o.v. inwoners 18-
24 jaar) [%] 

Dilsen-Stokkem 4,7% 7,9% 

Kinrooi 3,4% 3,9% 

Lanaken 4,2% 4,6% 

Maaseik 4,2% 5,7% 

Maasmechelen 5,8% 8,1% 

Maasland 4,7% 6,4% 

Vlaams Gewest 4,3% 5,8% 

Limburg 4,3% 6,1% 

Bron: VDAB & Rijksregister / Provincies.incijfers.be 

Ten opzichte van Limburg (44,8%) en Vlaanderen (45,4%), is het aantal laaggeschoolde niet-

werkende werkzoekenden (46,9%) hoger. Het aandeel niet-werkende werkzoekenden dat zeer 

langdurig werkloos is (34,8%), is in ELZ Maasland ook hoger dan in de rest van Limburg (33,6%) of 

Vlaanderen (32,9%) (tabel 12). Mogelijks kunnen deze cijfers omtrent niet-werkende werkzoekenden 

in ELZ Maasland in verband gebracht worden met de risicokenmerken van leerlingen (zie p. 11 en 

12). 

Tabel 12: Percentage niet-werkende werkzoekenden dat laaggeschoold is t.o.v. het totaal aantal niet-werkende 
werkzoekenden en het percentage zeer langdurig niet-werkende werkzoekenden t.o.v. het totaal aantal niet-werkende 
werkzoekenden (2020) 

 NWWZ laaggeschoold (t.o.v. NWWZ) Zeer langdurig NWWZ (t.o.v. NWWZ) 

ELZ Maasland 46,9%  34,8% 

Limburg 44,8% 33,6% 

Vlaanderen 45,4% 32,9%  

Bron: VDAB –en Rijkregister / Provincie.incijfers.be 

 
 “ELZ Maasland erkent de aanwezigheid van kwetsbare groepen en onderneemt 

gerichte acties”  
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BETALINGSMOEILIJKHEDEN 

 

In tabel 13 zien we het aandeel huishoudens met een actieve budgetmeter voor elektriciteit en het 

aandeel personen dat zich in een collectieve schuldenregeling bevindt, als onderdeel van mogelijke 

betalingsproblemen. De cijfers tonen aan dat opnieuw gemeente Maasmechelen, maar ook Dilsen-

Stokkem (13,3), toch in aandeel budgetmeters, er bovenuit springen.  

 “ELZ Maasland is zich bewust van de financiële draagkracht van haar bevolking”  

 

RISICOKENMERKEN VAN LEERLINGEN 

Verschillen naar herkomst in de Maaslandse gemeenten werden ook gelinkt aan de geletterdheid 

van de Maaslandse bevolking. Wanneer we de cijfers bekijken inzake leerlingen die in de 

thuissituatie geen Nederlands spreken (tabel 14), valt op dat voornamelijk in de gemeente 

Maasmechelen het aantal niet-Nederlandstaligen hoger (28,8% en 26.5%) is.  

Tabel 14: Geen Nederlands spreken in de thuissituatie als risicokenmerk van 
leerlingen basis- en secundair onderwijs, naar woonplaats, percentage t.o.v. 
leerlingen basis- en secundair onderwijs (2021) 

Maasmechelen 28,8% 26,5% 

ELZ Maasland 16,3 % 15,1% 

Limburg 16,3 % 14,5% 

Vlaams 

Gewest 

21,1 % 17,5% 

Tabel 13: Aantal huishoudens met actieve budgetmeter elektriciteit per 1000 afnemers elektriciteit en aantal personen in 
collectieve schuldenregeling per 1000 inwoners (2021) 

 Huishoudens met actieve 
budgetmeter per 1000 
afnemers 

Personen in collectieve 
schuldenregeling per 1.000 
inwoners 

Kinrooi  5,3 3,8 
Maaseik 9,2 5,9 
Dilsen-Stokkem 13,3 6,3 
Maasmechelen 17,6 9,4 
Lanaken 8,8 6,4 
ELZ Maasland 12 7 
Limburg 10,9 7,4 
Vlaams Gewest 12,4  6,6 

Bron: VREG / Provincies.incijfers.be 

Tabel 15: Leerlingen secundair onderwijs met 2 
of meer jaar schoolse vertraging t.o.v. 
leerlingen secundair onderwijs, volgens 
woonplaats leerling (2021) 

 Twee jaar of meer 
schoolse vertraging SO  

Dilsen-
Stokkem 

3,1% 

Kinrooi 1,6% 

Lanaken 4,7% 

Maaseik 2,4% 

Maasmechelen 5,2% 

ELZ Maasland 3,8% 

Limburg 3,4% 

Vlaams 
Gewest 

3,8%  

 Geen NL thuis 

spreken BO 

Geen NL thuis spreken 

SO 

Dilsen-

Stokkem 

12,2% 12,7% 

Kinrooi 5,8% 3,9% 

Lanaken 10,7% 11,1% 

Maaseik 8,5% 7,2% 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de 
Vlaamse Gemeenschap / Provincies.incijfers.be 

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de 
Vlaamse Gemeenschap / Provincies.incijfers.be 
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Figuur 5: Aandeel inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet in vrijetijdsbesteding, in procenten (2020) 

Figuur 6: Aandeel inwoners dat mantelzorg geeft, in procenten (2020) 

 

 

Andere cijfers m.b.t. schoolvertraging bij jongeren van het secundair onderwijs (tabel 15), 

weerspiegelen dezelfde lijn: in de gemeente Maasmechelen is het aantal studenten met een 

schoolachterstand van twee jaar of meer (5,2%) hoger dan gemiddeld in Limburg (3,4%) en 

Vlaanderen (3,8%). Opnieuw kan dit resultaat wellicht in verband gebracht worden met de 

mijnstreek die gemeente Maasmechelen ooit was.  

 “ELZ Maasland heeft extra aandacht voor verschillen in geletterdheid”  

 

2.3 Sociaal-culturele ontwikkelingen 
 

 

Figuur 5 toont per Maaslandse 

gemeente het aandeel inwoners in 

procent dat aan vrijwilligerswerk doet 

in vrijetijdsbesteding. In vergelijking 

met het Vlaams Gewest scoren Kinrooi, 

Dilsen-Stokkem en Lanaken hoger, 

Maaseik en Maasmechelen dan weer 

lager. 

 

 

Figuur 6 toont gelijkaardige resultaten voor wat betreft het aandeel inwoners in procent dat 

mantelzorg geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 toont per Maaslandse gemeente dan weer het aandeel inwoners in procent dat het 

afgelopen jaar actief is geweest om iets in de buurt of in de gemeente/stad te verbeteren. In 

vergelijking met het Vlaams Gewest scoren Kinrooi, Dilsen-Stokkem en Lanaken gelijk of hoger, 

Maaseik en Maasmechelen dan weer lager. 

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur 

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, 
Agentschap Binnenlands Bestuur 
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Figuur 7: Actieve betrokkenheid van de burger, in procenten (2020) 

 

 

 

 

 “ELZ Maasland houdt rekening met regionale verschillen in burgerbetrokkenheid” 

 

2.4 Technologische ontwikkelingen 
 

Uit een recente enquête van Statbel (2021) blijkt dat 54% van de inwoners van het Vlaamse Gewest 

van 16 tot 74 jaar minstens over digitale basisvaardigheden beschikt. 26% van de bevolking had 

meer gevorderde vaardigheden. Daartegenover staat dat 46% van de bevolking van 16 tot 74 jaar 

de nodige digitale basisvaardigheden mist: 37% heeft lage digitale vaardigheden en 8% heeft geen 

digitale vaardigheden of heeft geen internet gebruikt in de voorbije 3 maanden. 

De digitale vaardigheden nemen bovendien af met de leeftijd en toe met de scholingsgraad en het 

inkomen. Naar geslacht en geboorteland zijn er slechts kleine verschillen. 

Bij de 55- tot 74-jarigen had in 2021 64% geen digitale basisvaardigheden, bij de laaggeschoolden 

was dat 75% en bij de mensen met een inkomen onder de 1.499 euro 69%. 

Limburg scoort daarenboven in het algemeen nog net wat lager dan Vlaanderen. 

Bron: ICT-gebruik in huishoudens | Statbel (fgov.be) 

 “ELZ Maasland is zich er bewust van dat niet iedereen digitale basisvaardigheden 

heeft” 

 

 

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur 

14%
21% 16% 10% 9% 14%

49%
47%

45%
50% 50%

48%

37% 32%
39% 40% 41% 38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 Dilsen-Stokkem  Kinrooi  Lanaken  Maaseik  Maasmechelen Vlaams Gewest

Actieve betrokkenheid van de burger

Ja (%) Nee, maar misschien in de toekomst (%) Nee, en ga dat ook niet doen (%)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/ict-gebruik-huishoudens
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2.5 Ecologische ontwikkelingen 
 
WONEN 

Het aandeel huurders (t.o.v. eigenaars) berekend t.o.v. het aantal huishoudens bedraagt in de 

Maaslandse gemeenten 28,2%, t.o.v. 26,4% in Limburg en 31,1% in het Vlaams gewest. 

  Huurders (t.o.v. huishoudens 
met gekende eigendomstitel) 

Eigenaars (t.o.v. huishoudens 
met gekende eigendomstitel) 

Maasland 28,2% 71,8% 
Limburg 26,4% 73,6% 

Vlaams Gewest 31,1% 68,9% 
 

SOCIAAL WONEN 

Uit tabel 17 blijkt dat er in het werkingsgebied van ELZ Maasland 3.961 sociale huurwoningen zijn. 

Per 100 huishoudens zijn er dus 7,6 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen 

is daarmee hoger dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. Er zijn bovendien 2.909 huishoudens (5,6%) 

die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Er zijn grote verschillen tussen de 

Maaslandse gemeenten onderling. Maasmechelen vertoont de grootste uitschieters. 

  Sociale 
huurwoningen 
(SHM + SVK) 
[aantal] 

Sociale 
huurwoningen/ 
100 particuliere 
huishoudens [per 
100] 

Kandidaat-
huurders/ 
domiciliegemeente 
[aantal] 

Kandidaat-
huurders (t.o.v. 
particuliere 
huishoudens) [%] 

Dilsen-Stokkem 703 8,2 450 5,2% 

Kinrooi 395 7,8 156 3,1% 

Lanaken 371 3,3 549 4,8% 

Maaseik 969 8,8 531 4,8% 

Maasmechelen 1523 9,6 1223 7,7% 

Maasland 3961 7,6 2909 5,6% 

Vlaams Gewest 171626 6 164378 5,7% 

 

 

ZORG- EN WELZIJNSAANBOD 

ELZ Maasland strekt zich uit over een groot grensgebied. Ondanks de uitgestrektheid van de 

eerstelijnszone beschikt de zone over een redelijk uitgebreid zorgaanbod. Naast een algemeen 

ziekenhuis (ZOL Genk en ZOL Maas & Kempen), psychiatrische ziekenhuizen (OPZC Rekem en 

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk), een aantal woonzorgcentra (1 in Kinrooi, 2 in Maaseik en in 

Dilsen-Stokkem en in Maasmechelen, 3 in Lanaken), is er in de zone een groot aanbod aan 

ambulante zorg zoals gezins- en thuiszorg.  

 

Tabel 16: Huurders en eigenaars, % t.o.v. totaal huishoudens met gekende eigendomstitel (2021) 

Bron: Kadaster en Rijksregister / Provincies.incijfers.be 

Tabel 17: Sociaal wonen (2021) 

Bron: Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen / Provincies.incijfers.be 
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Tabel 18 geeft een overzicht van de gepresteerde uren gezinszorg en de realisatiegraad gezinszorg, 

nl. het gerealiseerd aantal uren gezinszorg t.o.v. het programmacijfer, d.w.z. de inschatting van het 

aantal uren dat nodig zal zijn. Maasmechelen en Lanaken vertonen een lagere realisatiegraad dan 

Limburg en Vlaanderen, Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem dan weer een hogere. 

  Gepresteerde uren 
gezinszorg [aantal] 

Realisatiegraad gezinszorg 
[%] 

Kinrooi 36396 92,4% 

Maaseik 76401 86,8% 

Dilsen-Stokkem 54554 86,4% 

Maasmechelen 76639 65,1% 

Lanaken 55996 60,1% 

Limburg 2234559 74,7% 

Vlaams Gewest 16132143 68,9% 

De fysieke toegankelijkheid en mobiliteit vormen wel een aandachtspunt voor de eerstelijnszone, 

gezien het uitgestrekte gebied van ELZ Maasland. 

 “ELZ houdt rekening met ecologische ontwikkelingen op het Maaslands 

grondgebied” 

 

2.6 Politieke ontwikkelingen 
 

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de aanwezigheid van lokale besturen in zorgraden dient 

versterkt te worden teneinde een voldoende democratische controle over de zorgraden te 

garanderen.  

Voor het traject versterking werking van de zorgraden werd tussen januari en juni 2022 een proces 

opgezet in verschillende stappen. Het proces werd opgevolgd door de politieke stuurgroep. De 

leden van de verschillende kabinetten werden op regelmatige basis geïnformeerd over het verloop 

en de resultaten van de verschillende stappen in het traject. Het proces bestond uit 5 fasen. 

Eindresultaat is een nota die nog ter politieke validatie zal worden voorgelegd. 

 “ELZ houdt rekening met eventuele gevolgen van politieke ontwikkelingen” 

 

 

 

 

 
 

Tabel 18: Diensten voor gezinszorg (2020) 

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid – Vesta systeem van elektronische gegevensuitwisseling / Provincies.incijfers.be 
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De omgevings- en contextanalyse maakt duidelijk dat bepaalde knelpunten een uitdaging vormen 

voor eerstelijnszone Maasland. Bovenstaande besluitende figuur is een weergave van de factoren 

die voor de ELZ een prioriteit vormen.  

Het zorg- en welzijnsaanbod in de eerstelijnszone is sterk uitgebouwd, zowel ambulant als 

residentieel kan aan noden en behoeften van PZON’s worden voldaan. De zone vormt een 

uitgestrekt grensgebied, waardoor de mobiliteit in en tussen de gemeenten van de eerstelijnszone 

een aandachtspunt vormt. De bevolking wordt, net zoals in de rest van Vlaanderen, steeds ouder. 

Ook ELZ Maasland wordt uitgedaagd door een toenemende vergrijzingsgraad. Naast een steeds 

ouder wordende bevolking is er in de eerstelijnszone een groot aantal inwoners van niet-Belgische 

herkomst. Deze factor maakt van geletterdheid een groot aandachtspunt: de informatie die de 

eerstelijnszone zal verspreiden, dient aan te sluiten bij de leefwereld van de gehele bevolking, 

ongeacht de leeftijd, origine, taal, …. De slechtere resultaten op de kansarmoede-index en financiële 

draagkracht van de bevolking tonen aan dat er nood is aan aandacht voor het welzijn en de 

situatie van dergelijke kwetsbare doelgroepen. Tot slot vormt de gezondheid van de inwoners een 

aandachtspunt. We willen onder andere inzetten op het stimuleren van bestaande preventieacties 

en ons specifiek richten op kwetsbare groepen. Toegang tot digitale medische 

gezondheidsgegevens en -informatie is daarbij ook van belang. 

De pijlen in deze figuur tonen de wederkerigheid en wisselwerking tussen de aandachtspunten. 

ELZ Maasland tracht met behulp van haar strategische en operationele doelstellingen deze 

uitdagingen aan te pakken.   
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Tabel 19: Demografische coëfficiënten, op niveau deelgemeente (2021) 

 

3 BIJLAGEN 

 
3.1 Demografische ontwikkelingen 
 

  

 Groene druk Grijze druk Familiale zorgindex 

Maasland 35 35,3 35,6 

Dilsen (Dilsen-Stokkem) 35,8 32,1 28,2 

Elen (Dilsen-Stokkem) 36,5 30,1 27,1 

Lanklaar (Dilsen-Stokkem) 36,9 27,6 22,4 

Rotem (Dilsen-Stokkem) 33,8 39,2 34,6 

Stokkem (Dilsen-Stokkem) 35,8 37,3 50,6 

Kessenich (Kinrooi) 31,1 32,7 27,7 

Kinrooi (Dg.) 34,6 35,1 29 

Molenbeersel (Kinrooi) 30,8 36,5 32,9 

Ophoven (Kinrooi) 35,2 38,1 31,4 

Gellik (Lanaken) 30,4 35,7 27,6 

Lanaken (Dg.) 32,5 46,3 50,8 

Neerharen (Lanaken) 37,1 39,3 41,8 

Rekem (Lanaken) 31,1 33,5 27,4 

Veldwezelt (Lanaken) 33,9 29,4 26,9 

Maaseik (Dg.) 32,9 43,7 45,4 

Neeroeteren (Maaseik) 34,8 34,2 38,2 

Opoeteren (Maaseik) 34,2 28,5 29,1 

Boorsem (Maasmechelen) 36,1 28,9 27,2 

Eisden (Maasmechelen) 40,8 31,2 40,9 

Leut (Maasmechelen) 34,4 31,2 23,9 

Mechelen-aan-de-Maas (Maasmechelen) 36,7 32,4 34,6 

Meeswijk (Maasmechelen) 44,1 27,2 33,6 

Opgrimbie (Maasmechelen) 36 35,9 25,4 

Uikhoven (Maasmechelen) 36,5 37,3 36,5 

Vucht (Maasmechelen) 33,1 32,4 30,3 

Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 
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Tabel 20: Totale dekkingsgraad bevolkingsonderzoeken kankerscreening (2019), op niveau deelgemeente 

 (2021) 

 

 

  Borstkanker-

screening (t.o.v. 

vrouwen 50-69 jaar) 

Baarmoeder- 

halskanker-screening 

(t.o.v. vrouwen 25-64 

jaar) 

Darmkankerscreening  

(t.o.v. 51-74 jaar) (1) 

Boorsem 

(Maasmechelen) 

69,3% 59,6% 67,4% 

Dilsen (Dilsen-

Stokkem) 

68,7% 60,4% 66,3% 

Eisden 

(Maasmechelen) 

59,2% 55,8% 59,2% 

Elen (Dilsen-Stokkem) 65,3% 61,1% 70% 

Gellik (Lanaken) 75,3% 62,3% 72% 

Kessenich (Kinrooi) 66% 55,3% 70,5% 

Kinrooi (Dg.) 70,9% 56,9% 70% 

Lanaken (Dg.) 65,4% 58,6% 64,6% 

Lanklaar (Dilsen-

Stokkem) 

64,8% 60% 63,1% 

Leut (Maasmechelen) 65,2% 60,2% 67,1% 

Maaseik (Dg.) 63,4% 57,5% 68,1% 

Mechelen-aan-de-

Maas (Maasmechelen) 

68,4% 62,7% 65,3% 

Meeswijk 

(Maasmechelen) 

69% 63,5% 72% 

Molenbeersel 

(Kinrooi) 

72,2% 56,7% 71,8% 

Neerharen (Lanaken) 69,6% 54,7% 68,7% 

Neeroeteren 

(Maaseik) 

67,4% 62,7% 70,9% 

Opgrimbie 

(Maasmechelen) 

67,4% 56,2% 65,8% 

Ophoven (Kinrooi) 69,8% 61,1% 74,1% 

Opoeteren (Maaseik) 67,3% 59,2% 70,7% 

Rekem (Lanaken) 71,9% 59,9% 69,6% 

Rotem (Dilsen-

Stokkem) 

66% 61,1% 69,7% 
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Stokkem (Dilsen-

Stokkem) 

66,9% 59,5% 63,7% 

Uikhoven 

(Maasmechelen) 

73,5% 65,5% 73,4% 

Veldwezelt (Lanaken) 69,3% 57,8% 68,8% 

Vucht 

(Maasmechelen) 

67,4% 59,9% 65,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rijksregister / Provincies.incijfers.be 


