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Dit is uw

VIJFSTERRENGEMEENTE
Een heel jaar lang is 
Het Nieuwsblad op 
zoek gegaan naar de 
Vijfsterrengemeenten 
in Vlaanderen. Welke 
gemeente is het meest 
aangenaam om te wo-
nen in uw streek? Iede-
re Vlaamse gemeente 
werd getest op tien 
heel diverse onderwer-
pen. Heeft uw gemeen-
te een efficiënt open-
baar vervoersnetwerk, 
is er een uitgebreide 
sportinfrastructuur en 
zijn er voldoende win-
kels en scholen? Is het 
er groen, rustig en zijn 
de woningen betaal-
baar? Is de gemeente 
goed gelegen, voelt u 
zich er veilig en is er 
een aangenaam sociaal 
contact?

Vandaag leest u hier de 
slotaflevering van deze 
reeks testen. Dit is uw 
Vijfsterrengemeente. 

Bekijk alle scores van alle gemeenten op 
nieuwsblad.be/
vijfsterrengemeente

1. Zonhoven (7,52/10)
2. Vorselaar (7,51/10)
3. Zutendaal (7,50/10)
4. Meeuwen-Gruitrode (7,38/10)
5. Bilzen (7,34/10)
6. Zedelgem (7,33/10)
7. Kalmthout (7,29/10)
8. Arendonk (7,28/10)
9. Westerlo (7,26/10)
9. Blankenberge (7,26/10)

TOP TIEN

In 2017 heeft Het Nieuws-
blad aan de hand van een he-
le reeks thema's onderzocht
hoe het gesteld is met de
leefbaarheid van de Vlaamse
gemeenten. Daarbij werd aan
duizend Vlamingen gevraagd
wat ze precies belangrijk
vinden om te kunnen spre-
ken van een aangename ge-
meente. 

Aalter nestelde zich met
een mooie 7,16 op 10 hele-
maal bovenaan de rangschik-
king en het is hiermee de
Vijfsterrengemeente van on-
ze regio. 

“Dit doet plezier”, zegt de
waarnemende Aalterse bur-
gemeester Patrick Hoste
(CD&V). “We werken dage-
lijks aan een gemeente waar
het goed wonen, werken en
leven is en als dit dan op de-
ze manier bevestigd wordt,
is dit bijzonder aangenaam.

Het mooie resultaat is zelfs
een duwtje om nog een tand-
je bij te steken.”

“Vaak realisaties die onder 
de waterlijn blijven”

Net als zijn collega, is ook
titelvoerend burgemeester
Pieter De Crem trots op het
behaalde resultaat. “Het is
mooi om te zien dat wat door
de gemeente en haar perso-
neel gepresteerd wordt, onze
inwoners tevreden maakt.
Vaak gaat het om ongezien
werk onder de waterlijn,
waar geen tromgeroffel mee
gepaard gaat”, zegt hij.

Na het gemeentehuis trek-
ken we naar het Loveld, waar
we een afspraak hebben met
Wendy Van Wanten, onge-
twijfeld de bekendste Aalter-
naar. Hoewel ze geboren is
in Oostende, voelt Wendy
zich op en top inwoner van
de gemeente. “Ik ben welis-
waar een ‘aangespoelde’,
maar ik woon hier ondertus-
sen 23 jaar, dus dat kan al
tellen, hé”, lacht Wendy.

Volledig aanvaard

“Ik voel me hier echt thuis
en ben ook volledig aanvaard
door de Aalternaar, ik merk

Aalter is de regionale winnaar van de Grote Gemeen-
tetest 2017 van Het Nieuwsblad geworden. Het krijgt 
daarmee officieel de titel van dé Vijfsterrengemeente 
van het Meetjesland. Een puik resultaat waar Aalters 
bekendste inwoner Wendy Van Wanten zich volledig 
kan in vinden. Ook de waarnemende en titelvoerende 
burgemeesters zijn blij.

AALTER 

ERWIN MYNSBERGHE

W Waarnemend burgemeester Patrick Hoste en zijn titelvoerende collega Pieter 
De Crem zijn erg tevreden met het resultaat van Aalter. 
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“Centraal gelegen,         heel wat te doen en toch rustig en mooi”
Wendy Van Wanten ziet zichzelf oud worden                 in Aalter

299. Spiere-Helkijn (5,78/10)
300. Gent (5,77/10)
301. Pepingen (5,73/10)
302. Alveringem (5,70/10)
303. Horebeke (5,64/10)
303. Kraainem (5,64/10)
305. Willebroek (5,63/10)
305. Drogenbos (5,63/10)
307. Mesen (5,61/10)
308. Herstappe (2,64/10)

MINDERE GODEN

PATRICK HOSTE
WAARNEMEND BURGEMEESTER 

“Het mooie resultaat is 
zelfs een duwtje om 
nog een tandje bij te 
steken”

COMMENTAAR

Wat verwacht de Vlaming van zijn
leefomgeving? En hoe goed slagen on-
ze steden en gemeenten er in om de
omstandigheden te creëren waarin
mensen zich graag thuis voelen? Dat
was de vraag die we dit jaar stelden in
de tweede editie van de Grote Ge-
meentetest. Tien tests, op basis van

wat Vlamingen belangrijk vinden, in 308 Vlaamse steden 
en gemeenten. 

De eindresultaten vindt u vandaag in de krant. Zodat 
gemeenten weten waar er ruimte voor verbetering is en 
van wie ze nog iets kunnen leren. Maar ook om de ge-
meenten die het goed doen in de bloemetjes te zetten. 
Volgende week doen we dat trouwens letterlijk. Dan be-
kronen we de dertig gemeenten die het best uit de twin-
tig testen van de voorbije twee jaar komen. Het zijn de 
gemeenten die een goede dienstverlening combineren 
met een aangename leefomgeving. Het zijn de kampioe-
nen van Vlaanderen. Volgende week vindt u ze allemaal 
in uw krant. 

Wat hebben we dit jaar geleerd? De Vlaming blijft van-
daag, als hij zijn woondroom formuleert, een vlakbij Vla-
ming. Hij woont graag in de buurt van goede scholen, 

winkels, het werk of hij
verwacht een makkelijke
verbinding met de auto of
het openbaar vervoer.
Het moet allemaal vlakbij
zijn, maar ook niet te
dichtbij. Want rust en
groen staan stevig boven-
aan de prioriteitenlijst.

We weten intussen dat
die droom stilaan op zijn
grenzen stuit. Vlaanderen

kondigt tegen 2050 een betonstop aan. De open ruimte is 
bijna volledig ingenomen. De alleenstaande woning met 
tuin en garage, de bouwsteen van het Vlaamse fenomeen 
van lintbebouwing, kan niet het ultieme model blijven. 

Dat stelt de politiek voor gigantische uitdagingen. De 
boodschap moet niet zijn dat dit de laatste generatie is 
die ongeremd kan dromen van de perfecte thuis. De op-
dracht moet zijn dat in het uittekenen van de woonker-
nen van de toekomst er rekening moet gehouden worden 
met de verwachtingen van de Vlaming. Woonkernen met 
alle voorzieningen in de buurt, absoluut. Maar ook vol-
doende aandacht voor hoe we samenleven, met voldoen-
de rust en groen. 

Het zijn de Vlaamse steden en gemeenten die die uitda-
ging zullen moeten waarmaken. Zodat ze kunnen hou-
den wat vandaag al heel goed is, maar het land ook voor-
bereiden voor de toekomst. Een toekomst waarin we de 
woondroom van de Vlaming duurzaam vorm kunnen 
blijven geven.

Liesbeth
Van Impe
Hoofdredacteur

“De boodschap 
moet niet zijn dat dit 
de laatste generatie 
is die ongeremd kan 
dromen van de 
perfecte thuis”

De vlakbij 
Vlaming
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om in Zonhoven te komen wonen
omdat hier zoveel te doen is. We 
hebben de wekelijkse markt en in
de zomer blijven mensen al eens 
gauw plakken op de terrasjes. We
blijven investeren in beleving, 
want waar kerstversiering vroe-
ger niet echt belangrijk was, is 
het nu iets waar onze inwoners 
elk jaar naar uitkijken.”  (sdi, sedi)

voel. Daar hebben we zelf ook on-
derzoek naar gedaan en daaruit 
bleek dat slechts 3 procent van 
onze inwoners zich onveilig 
voelt. Wat ook weerspiegeld 
wordt in deze test. We hebben 
een leuk centrum, wat je tegen-
woordig ook niet meer in elke ge-
meente hebt. We hebben al ge-
hoord dat mensen ervoor kozen 

de allerkleinste gemeente van 
Vlaanderen moeten voor veel za-
ken sowieso uitwijken naar de 
buurgemeenten.

Zonhoven blijft investeren

De beste score behaalt Zonho-
ven met het aanwezige groen 
(8,8). Het sociaal contact (6) 
blijkt dan weer een werkpunt. Op
alle andere testen van het afgelo-
pen jaar wist Zonhoven een on-
derscheiding te halen met min-
stens 70 procent. De gemeente 
grenst aan provinciehoofdstad 
Hasselt en grote stad Genk, maar 
mist zelf de drukte en het onvei-
ligheidsgevoel dat we terugzagen 
bij de steden.

Burgemeester Johny De Raeve
(Open VLD) is blij wanneer we 
zijn uitstekende rapport over-
handigen. “Wij zijn heel tevre-
den”, klinkt het. “Nog meer om-
dat dit over thema's gaan die de 
inwoners belangrijk vinden. Zo 
scoren we goed op veiligheidsge-

De afgelopen maanden vergele-
ken we alle Vlaamse gemeenten 
op het vlak van mobiliteit, sport-
infrastructuur, lawaaihinder, be-
taalbaar wonen, buurtwinkels, 
groen, scholenaanbod, veilig-
heidsgevoel, honkvastheid en so-
ciaal contact. Het Limburgse 
Zonhoven is dé Vijfsterrenge-
meente van Vlaanderen, met een 
gemiddelde score van 7,52 op 
tien. Het Kempense Vorselaar, de

Als het gaat om aangename 
plekken om te wonen staat 
er geen maat op de provin-
cies Limburg en Antwerpen. 
Dat blijkt uit de Gemeen-
tetest van Het Nieuwsblad. 
Zonhoven is de grote win-
naar. De gemeente haalt het 
nipt voor Vorselaar en Zu-
tendaal en mag zich de 
meest leefbare gemeente 
van Vlaanderen noemen. 
Limburg is hofleverancier 
met maar liefst twaalf ge-
meenten in de top dertig. 

tweede beste leerling van de klas, 
volgt op de voet met een eindsco-
re van 7,51. Zutendaal vervolle-
digt het podium met een score 
van 7,50. 

De provincie Limburg domi-
neert de rangschikking. Niet al-
leen staan twee gemeenten op 
het podium, in de top dertig staan
maar liefst twaalf Limburgse ge-
meenten. Opvallend genoeg le-
vert de provincie ook de hekken-
sluiter. Herstappe staat helemaal 
laatst, maar de 89 inwoners van 

Zonhoven pakt hoofdprijs, Limburg domineert rangschikking in Vlaanderen

JOHNY DE RAEVE
 BURGEMEESTER ZONHOVEN

“We hebben al 
gehoord dat mensen in 
Zonhoven komen 
wonen omdat hier 
zoveel te doen is.”

dat de mensen hier mij graag
zien en begrijpen wat ik doe
en dat vind ik heel leuk. Elf
jaar geleden kwam Frans in
mijn leven en mede dankzij
hem, hebben we ons volledig
geïntegreerd in het dorpsle-
ven.”

“We gaan hier naar de su-
permarkt, de kinderen gaan
hier naar school en we gaan
samen geregeld iets eten op
de Markt, in de Genieter bij-
voorbeeld of naar restaurant
Bacchus waar de babyborrel

van mijn dochter is geweest.
Ondanks de vele accommoda-
ties, het sportpark is bijvoor-
beeld indrukwekkend, heeft
Aalter nog altijd dat dorpsge-
voel en dat willen we ook
doorgeven aan onze kinde-
ren.”

Over één ding heeft Wendy
spijt in Aalter: het stopzetten
van Cinema Capitole. “Dat
mis ik echt, met de kinderen
zondagnamiddag een filmpje

meepikken of samen met
Frans een romantische film
gaan bekijken. Ik heb gepro-
beerd om de uitbater te steu-
nen in zijn strijd om de cine-
ma te behouden, maar het is
niet gelukt. Het is jammer
dat dit voorbij is”, betreurt
Wendy.

Prachtig gebied

Waarom kwam ze eigenlijk
in 1994 naar Aalter wonen?
“Zoals zoveel Vlamingen zat

ik ook met een
baksteen in de
maag en het Lo-
veld is een
prachtig bosge-
bied. Ik kende
ook al de Kraen-
epoel en dat is
toch wel een
unieke plek in
Vlaanderen.”

“Aalter heeft
daarnaast een

heel goede centrale ligging in
het land en dat is niet onbe-
langrijk voor iemand die zo-
als ik veel op de baan moet.
De beslissing was dan ook
vlug genomen om hier te bou-
wen. Ik kom hier telkens tot
rust en heb ondertussen al
heel wat mooie herinnerin-
gen over mijn leven hier.
Neen, ik zie mij hier nog niet
onmiddellijk vertrekken”, be-
sluit Wendy.

W Wendy samen met haar Franske aan de Kraenepoel, haar absolute favoriete plekje in Aalter. 
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“Centraal gelegen,         heel wat te doen en toch rustig en mooi”
Wendy Van Wanten ziet zichzelf oud worden                 in Aalter

W Burgemeester De Raeve was opgetogen toen onze reporter hem het eindrapport 
overhandigde: “Zeker omdat dit over thema’s gaan die de inwoners belangrijk vinden.”  
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W Wendy gaat regelmatig iets eten op de Aalterse markt.
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W De dochter van Wendy en Frans is een gedreven tennisster.
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WENDY VAN WANTEN
WOONT AL 23 JAAR IN AALTER

“Elf jaar geleden kwam
Frans in mijn leven en,

mede dankzij hem, hebben we 
ons volledig geïntegreerd in het 
dorpsleven in Aalter”
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DE FAVORIETE PLEKKEN VAN...


