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Inleiding
Aan de kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
Op zondag 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Naar goede gewoonte heeft UNIZO de ambitie om ook
lokaal een ondernemersnemersmemorandum te schrijven, we deden dit in 2018 in meer dan drie kwart van de
West-Vlaamse steden en gemeenten. Nooit eerder konden we zoveel ondernemersmemoranda (55 op 64 steden en
gemeenten) bezorgen aan de kandidaten.
Deze 55 lokale ondernemersmemoranda kwamen tot stand via enquêtes en brainstorms met in totaal meer dan 500
ondernemers. Deze input is voor onze organisatie van absolute goudwaarde. Wij gingen er alvast mee aan de slag
en vatten de memoranda samen in één lokaal memorandum met 11 speerpunten die voor alle steden en gemeenten in West-Vlaanderen van toepassing zijn.
Zelfstandige ondernemers zorgen niet alleen voor hun eigen inkomsten en bieden werk aan duizenden werknemers, zij zijn ook inwoners van de stad. Zij zijn ook ouders van kinderen die school lopen en die ze aansporen het
openbaar vervoer te nemen. Zij zijn ook gebruikers van sportaccommodatie na de werkuren en genieten graag van
een avondje cultuur. Ondernemers zijn m.a.w. op heel wat vlakken verbonden en begaan met het lokale beleid. En
precies daarom steunt UNIZO alle ondernemers die zich verkiesbaar stellen op een politieke lijst.
Hiermee bent u meteen ook symbool voor de belangrijkste prioriteit die de ondernemers vooropstellen: communiceer met en werk samen met de zelfstandige ondernemers in uw gemeente of stad. Dank dat u door uw engagement mee stem geeft aan het zelfstandig ondernemerschap.
Met dit document willen we u, als UNIZO-bestuurslid, en als politieke kandidaat in uw stad of gemeente, op weg
zetten richting 14 oktober. Onze kopstem heeft u alvast, op UNIZO kan u rekenen. We hopen samen met u komende
jaren werk te maken van een ondernemersvriendelijk beleid.
Alvast veel succes op 14 oktober,

Frederik Serruys
Directeur UNIZO West-Vlaanderen

Steve Ronse
Voorzitter UNIZO West-Vlaanderen
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Speerpunt 1: Betrek ondernemers in uw beleid
Om de betrokkenheid en inspraak van ondernemers te verzekeren bij o.a. beleidsbeslissingen of evenementen, kan
de oprichting van een raad lokale economie een meerwaarde zijn. ook voor een pleinvernieuwing of grote veranderingen in straten of buurten met de bijhorende impact en hinder kan een ad hoc adviesinitiatief veel draagvlak
en ideeën creëren.
Op de website van de VVSG staat een duidelijke omschrijving van samenstelling en rol van de bestuurders/afgevaardigden:
Adviesraden zijn bedoeld voor burgers of doelgroepen en de werking is heel ruim opgevat. Het gemeentedecreet bepaalt twee belangrijke verplichtingen:
1. Politici kunnen geen stemgerechtigd lid zijn, maar mogen wel aanwezig zijn op de bijeenkomsten van
de adviesraad. Het is ook toegelaten dat de schepen lokale economie de taak van voorzitter op zich
neemt. De onpartijdige rol van politici wordt hierdoor duidelijk gesteld.
2. De adviesraad moet een evenwichtige samenstelling hebben: ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde
leden mag van hetzelfde geslacht zijn.
Tenslotte voegt UNIZO hier nog aan toe dat de adviesraad lokale economie voor ¾ moet bestaan uit actieve ondernemers, uit diverse sectoren (diensten, starters, KMO’s, vrije beroepen, handelaars, bouw, …) om zo representatief
als mogelijk te zijn voor het ondernemersklimaat in de gemeente.

Case 1: ‘t Zand
In 2015 startte stad Brugge met de herinrichting van ’t Zand, met uiteraard de nodige hinder voor de aanwezige Horeca op ’t Zand. Om de werken in optimale en open sfeer te laten verlopen, richtte UNIZO samen met de stad Brugge
een klankbordgroep op, bestaande uit UNIZO, stad, Horeca, etc. die rechtstreeks betrokken zijn bij de werken. De
werken werden zo van kortbij opgevolgd, maar uiteindelijk werd de groep ook betrokken in grote beslissingen die
de stad normaal gezien alleen neemt. Zoals het al dan niet plaatsen van 50 lindebomen (die stoten een plakkerige
substantie af ) of de keuze van soort vuilbak (uiteindelijk werd gekozen voor ondergrondse containers). Ook besliste
de werkgroep gezamenlijk over de uniformiteit van het terrasmeubilair. Door de oprichting van deze klankbordgroep werden tegenstrijdige belangen op voorhand verzoend, alvorens beslissingen werden genomen. Dit spaarde
heel wat frustraties uit en liet toe om de ingrijpende werken in een open sfeer en communicatie te voeren.

Case 2: Gistel
In Gistel ervaart UNIZO de huidige Raad van Economie als onvoldoende. De raad zou een platform moeten zijn dat
in twee richtingen werkt, en mag dus niet als een ‘ja-knikkend’ orgaan fungeren. Daarom dringt UNIZO Gistel aan op
de invoering van een reglement interne orde, zodat de vergaderfrequentie, samenstelling en bevoegdheden van de
raad worden herbekeken. Uit dergelijke raad moeten beleidsvoorstellen komen en worden gediscussieerd over de
economische toekomst van de gemeente.

De klankbordgroep van ‘t Zand
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Speerpunt 2: Uw dienst lokale economie als meerwaarde
Verschillende West-Vlaamse gemeenten en steden beschikken vandaag over hun eigen dienst lokale economie.
Deze dienst is het eerste aanspreekpunt voor heel wat praktische zaken zoals ruimte, starten, vergunningen en
mogelijke premies, maar ook voor bekommernissen en ingevingen. Het is belangrijk dat ondernemers één duidelijk
aanspreekpunt hebben waar zij terecht kunnen met al hun vragen.
Ondernemers zorgen voor heel wat toegevoegde waarde in uw stad of gemeente (o.a. belastingen, bedrijvigheid,
…). Door te investeren in een dienst lokale economie geef je als stad of gemeente het signaal dat ondernemers
welkom zijn en op een professionele manier kunnen zaken doen in uw stad of gemeente. Investeren in één of meerdere fulltime ambtenaren in functie van het aantal ondernemers getuigt van een bestuur dat werk maakt van een
ondernemersvriendelijk klimaat.
Takenpakket?
•

Bevorderen van de commerciële uitstraling

•

Ontwikkeling van het winkelaanbod

•

Organisatie van commerciële evenementen

•

Tegengaan van leegstand

•

Oplossen of opvolgen van ondernemersvragen

•

Oprichting en coördinatie bedrijventerrein(vereniging)

•

Stimuleren van interne bedrijfssamenwerking rond verschillende thema’s

•

Uitbreiding en promotie van het bedrijventerrein

•

Aanspreekpunt voor ondernemersvragen en organisaties

•

Uitwerken en voorbereiden van beleidsbeslissingen

•

….

Case 1: Poperinge
Het stadsbestuur van Poperinge nam enkele jaren geleden de beslissing om sterk in te zetten op lokale economie
en bedrijvigheid. Hun dienst lokale economie bestaat op heden uit twee medewerkers. Naast de vele juridische/regelgevende vragen waarbij ze de ondernemers helpen werden er ook al tal van vernieuwende ondernemersevents
georganiseerd. De ‘Kei van een ondernemer’ en de actie ‘Win je Winkel’ zijn hier twee voorbeelden van. De dienst is
echter meer dan een ‘eventbureau’, maar werkt ook in nauwe samenwerking met de schepen lokale economie een
gunstig ondernemersbeleid uit.

Case 2: Roeselare
De dienst lokale economie van Roeselare is één van de grootste in West-Vlaanderen. Met hun zes fulltime medewerkers proberen zij een echte meerwaarde te zijn voor ondernemers. Hun werking wordt opgesplitst in een specifieke
KMO-werking en een werking die zich richt op het ondernemerschap in het centrum. Een algemene ambtenaar
lokale economie zorgt voor cohesie tussen beide werkingen. De dienst lokale economie probeert steeds proactief
te werken en zet sterk in op contact met ondernemers. Zo is er maandelijks overleg met de lokale UNIZO-afdeling
en gaan de medewerkers zelf de straat op naar de ondernemer toe.
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Website stad Poperinge als voorbeeld hoe het moet
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Voorstelling PRO-plan met input dienst economie

Hernieuwde dienst economie Kortrijk tot Onderneem in Kortrijk
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Speerpunt 3: samen sterker in West-Vlaanderen
Voor het eerst sinds 1983 wordt in het Vlaams politiek landschap opnieuw openlijk gesproken over fusies van steden
en gemeenten. Vorige legislatuur hebben 15 besturen in het Vlaams Gewest beslist om in te stappen in een traject
van vrijwillige fusie. Opmerkelijk is dat West-Vlaanderen één van de enige provincies is waar deze trend zich op
vandaag nog niet heeft doorgezet, nochtans wordt West-Vlaanderen gekenmerkt door heel wat kleine gemeenten.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 brengen bij heel wat ondernemers vragen op over mogelijke fusies met
buurgemeenten. Er is een besef dat bepaalde gemeenten als bestuurlijke entiteit te klein zijn geworden om een
vlotte en professionele dienstverlening te waarborgen voor zowel burger als ondernemer. Schaalvergroting via een
fusie of sterkere samenwerking zou ervoor kunnen zorgen dat extra dienstverlening binnen een gemeente mogelijk
is. Waar vandaag een volwaardige dienst economie vaak budgettair niet haalbaar is, kan dit wel als er op grotere
schaal gewerkt wordt.
UNIZO West-Vlaanderen erkent het probleem en vraagt kleinere gemeente om volgende legislatuur een objectieve
analyse te maken over een mogelijke fusie. Van prioritair belang in een mogelijk fusieverhaal is het waarborgen van
een vlotte en moderne dienstverlening naar ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van digitale
loketten voor vergunningen of attesten. Naast fusies moet er ook ingezet worden op sterke samenwerkingen tussen
gemeenten en steden. Denk hierbij aan het delen van personeel, infrastructuur, …

Case 1: Midwestoverleg & De Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest
De 16 gemeenten in regio Midden-West-Vlaanderen hebben vorige legislatuur de dienstverlenende vereniging
(DVV) Midwest opgericht. Deze DVV is een volwaardige beleidsintercommunale en zorgt voor een nieuwe manier
van intergemeentelijke samenwerking. De stappen die werden gezet in de regio moeten bewijzen dat samenwerking leidt tot efficiënter en beter bestuur van de gemeenten en steden in de ganse regio. Waarom geen ambtenaar
economie delen tussen gemeenten die geen budget hebben voor een voltijds ambtenaar?

Case 2: Deerlijk & Anzegem
Gemeente Anzegem en Deerlijk bevinden zich naast elkaar, tussen Waregem en Kortrijk aan de E17. De twee gemeenten kozen er afgelopen legislatuur voor om twee grote investeringen samen aan te gaan. Zo zal eind 2018 de
bouw van het zwembad van start gaan. Hiervoor werken Anzegem en Deerlijk samen met de private investeerder
S&R, die ook al het zwembad in Zwevegem en Kortrijk bouwt. Daarnaast bouwen de gemeenten ook samen aan
een nieuwe brandweerkazerne. Beide gemeenten beschikken nu over vrij gedateerde kazernes als uitvalsbasis, die
overigens op slechts 4,6 km van elkaar liggen. UNIZO speelde hierop in door samen met beide gemeentebesturen
al de sessie ‘Zaken doen met Anzegem en Deerlijk’ te organiseren, een sessie over het aanbestedingsbeleid.
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Burgemeesters Deerlijk en Anzegem bij aankondiging samenwerking

8

DVV Midwest
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Speerpunt 4: bereikbaarheid voor ondernemers en consumenten
Een stad of gemeente heeft nood aan een degelijk mobiliteitsbeleid, waarbij doorstroming en veiligheid
centraal staan. Zonder uitgewerkt beleid zoekt het verkeer haar weg via sluipwegen of wegen die niet aangepast zijn de aard van het verkeer en staat de veiligheid voor de zachte weggebruiker onder druk. Het
simpelweg bannen van (zwaar) verkeer heeft dan zware consequenties voor de handel en staat niet garant
voor een betere levenskwaliteit. Door de directe impact op de werking van bedrijven is een weloverwogen
mobiliteitsbeleid noodzakelijk.
Pakket van maatregelen en participatie
Een goed mobiliteitsbeleid voor ondernemers bestaat uit een pakket aan maatregelen, waarbij deze maatregelen
elkaar versterken en afgestemd zijn op de omgeving. Ingrepen in de circulatie kunnen de leefbaarheid verhogen
door onder meer sluipverkeer aan banden te leggen, maar het dient correct afgestemd te zijn op de economische
activiteiten. Zo is het noodzakelijk dat er nog steeds leveringen kunnen gebeuren binnen duidelijk aangegeven
venstertijden.
Niet elke straat is geschikt om autovrij of autoluw te maken. Hier kan participatie duidelijk inzicht geven in de noden
van de ondernemers ter plaatse en hoe ze dagelijks te werk gaan. De mobiliteit dient hier op afgestemd te worden.
Een deel van de Ooststraat in Roeselare werd autovrij gemaakt, echter zonder goede participatieoefening. Voor de
ondernemers zou het opnieuw openstellen meer economisch draagvlak betekenen.
De stad Kortrijk werkt dan weer aan een meer fietsvriendelijke stad. Het blijft echter nog steeds mogelijk om te laden
en lossen dankzij ruime venstertijden. Bovendien zijn er voldoende mogelijkheden om de stad te bereiken met alle
mogelijke modi, zowel via het openbaar vervoer als met de wagen. Bij kleinere gemeenten, vooral gemeenten die
economisch afhankelijk zijn van doorgaand verkeer, ligt een te grote autoluwe of autovrije zone dan weer moeilijker.
Naast lokale maatregelen om een evenwicht te vinden tussen leefbaarheid en economische activiteiten is het van
belang dat er wordt overleg met de buurgemeenten en hogere niveaus. Een aanpassingen van de mobiliteitssituatie in een gemeente kan grote impact hebben op andere plaatsen buiten de gemeente. Via de RMC (regionale mobiliteitscommissie) kunnen reeds veel zaken afgestemd worden. Zeker wegenwerken op belangrijke assen kunnen
een grote impact hebben. Zo stemde de stad Torhout, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, duidelijk af
met de buurgemeenten over de impact en de te volgen (lokale) omleiding tijdens grote werken op een belangrijke
invalsweg.

Case 1: circulatieplan Kuurne
In Kuurne (13.000 inwoners) werd de voorbije legislatuur een nieuw circulatieplan ingevoerd. Zoals in elke stad
of gemeente kende dit in het begin zijn voor -en tegenstanders. De schepen deed wel de moeite om de plannen,
specifiek voor ondernemers en handelaars, toe te lichten. Samen met het nieuwe circulatieplan (dat minder zoekverkeer zou moeten opleveren) werd ook het parkeerbeleid aangepast. Op het einde van de rit, mits enkele aanpassingen, zijn de ondernemers en handelaars positief over het resultaat.

Case 2: circulatieplan Brugge
In 2017 werd in Brugge het nieuwe mobiliteitsplan ingevoerd. UNIZO ontving hier veel klachten over en organiseerde een enquête. Een kleine 400 ondernemers en werknemers nam aan de bevraging deel. Uit de resultaten
blijkt dat de helft van de bevraagden zeer ontevreden zijn over de mobiliteitsaanpassingen in Brugge. De invoering
wordt zelfs als negatief ervaren op vlak van uitvoering van de bedrijfsactiviteiten, de winstgevendheid, het aantal
klanten en de levertijden. Bijna 80 % van de respondenten ervaart de huidige maximum toegelaten parkeertijd in
de binnenstad (2u) als negatief en zijn blij dat het aangepast zal worden naar 4 uur. Vooral de horeca was vragende
partij omdat ze het aantal lunches zagen dalen. De ondernemers blijven extra parkeergelegenheden nodig vinden.
Zowat 40 % van de respondenten duidt de komst van Shop&Go-parkeren aan als prioriteit. En 64 % van de respondenten ervaart het huidig einduur van het betalend parken in de binnenstad als negatief. Er wordt geopteerd om
het einduur aan te passen van 20 uur naar 19 uur.
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Een fietsstraat in Kuurne
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Speerpunt 5: parkeerbeleid op maat
Nog te weinig steden en gemeenten voerden de voorbije jaren een vernieuwd parkeerbeleid in, waardoor nog te
vaak langparkeerders de parkeerrotatie belemmeren (bv. onderwijspersoneel of mensen die in het centrum werken/
wonen). In dergelijke situaties is een oplossing broodnodig en gaven gemeenten zoals Kuurne afgelopen legislatuur
het goede voorbeeld door te kiezen voor een mix van kort -en langparkeren. In de grote steden voerden onder andere stad Kortrijk, Waregem en Roeselare Shop&Go in, waardoor klanten terug ruimte vinden om een snelle boodschap te kunnen doen. Zo blijven ook de grote steden aantrekkelijk voor winkels die moeten leven van runshoppers.

Case 1: gemeente Kuurne en stad Wervik kiezen voor meer rotatie
Kleinere steden en gemeenten zoals Kuurne (13.000 inwoners) of Wervik (18.000 inwoners) worden gekenmerkt
door een bedrijvig en compact centrum. Dat betekent dat in de kern veel wordt gewerkt, gewoond en gewinkeld.
Men vindt er veel handelszaken, diensten en openbare instanties terug. Dat is zeer positief maar dat weegt natuurlijk ook op de parkeerrotatie. Regelmatig rijden potentiële klanten door omdat alle parkeerplaatsen bezet zijn (bv.
via omzeilen systeem blauwe kaart).
Onder andere stad Wervik en gemeente Kuurne voerden daarom een nieuw parkeerbeleid in. Vlakbij bepaalde handelszaken of op strategische plaatsen werd gekozen om Shop&Go-zones aan te brengen. Dit gebeurde steeds in
overleg met UNIZO en de betrokken handelaars, zo werd draagvlak gecreëerd. Dergelijke plaatsen zijn makkelijk in
gebruik, zorgen voor meer rotatie en verminderen het zoekverkeer, tenslotte kan je ook meten hoe vaak de plaats
wordt benut. De handelaars in Kuurne evalueerden de nieuwe plaatsen als zeer positief, langparkeerders werden
doorverwezen naar langparkeerplaatsen nauwelijks 200 meter verderop. Een goede bewegwijzering naar deze
langparkeerplaatsen is wel belangrijk.

Case 2: Shop&Go zorgt voor behoud runshoppers in winkelsteden
In 2014 voerde stad Kortrijk als eerste stad in Vlaanderen het Shop&Go-systeem in. De stad won hiermee enkele prijzen en inspireerde onder andere Brugge, Waregem en Roeselare, maar ook Leuven om hetzelfde te doen. Shop&Go
zorgt er voor dat runshoppers ook in winkelsteden kunnen stoppen voor een snelle aankoop, zonder een parkeerticket te moeten kopen. Het systeem is eenvoudig en is helemaal ingeburgerd, volgens UNIZO zou elke grote stad
en winkelstad dit systeem moeten invoeren, om runshoppen te bevorderen en het zoekverkeer te verminderen.

Shop&Go in Kortrijk

12

Speerpunt 6: Duidelijke en snelle procedure voor inname openbaar domein
Ondernemers die vaak op de baan of tot bij de klant thuis gaan, komen regelmatig in aanraking met diverse procedurevormen voor inname openbaar domein. Het parkeervergunningsbeleid is echter in vele gemeenten een pijnpunt.
Uit een steekproef van UNIZO West-Vlaanderen bij 23 steden/gemeenten, blijkt dat in bijna alle steden/gemeenten
een vergunning nodig is voor inname van een parkeerplaats voor deur bij installatie of herstelling. Bij 26,1% van
bevraagde steden/gemeenten is ook een vergunning nodig voor inname van het voetgangersgebied. Bij het merendeel van de steden/gemeenten is hier geen uitleg over te vinden. Bij 21.7% van de steden/gemeenten kan je een
vergunning aanvragen voor een uitzonderlijke of dringende situatie zoals een waterlek.
Positief is dat alle aanvragen voor inname openbaar domein digitaal ingediend kunnen worden, maar de kostprijs
gaat van gratis tot soms meer dan 500 EUR.
Daarnaast verschilt de procedure ook per stad/gemeente. Zo moet je afhankelijk per gemeente je aanvraag voor
vergunning inname parkeerplaats tussen de 3, 5, 7, 10 of 14 werkdagen op voorhand indienen. Dit is ook zo voor de
inname van voetgangersgebied.
UNIZO vraagt aan alle West-Vlaamse steden/gemeenten voor een snellere afhandeling van de vergunningsaanvraag en pleit ook voor een eenduidig vergunningenbeleid voor alle steden/gemeenten. Een praktisch en duidelijk
vergunningsbeleid zou veel ondernemers kosten en moeite besparen. Je zal maar aannemer zijn die af en toe door
weerverlet een werk moet uitstellen en telkens opnieuw de aanvraag moet indienen… of inwoner van een stad
waar aannemers bij elk werk een administratieve kost rekenen.

Case 1: inname openbaar domein Kortrijk
Sinds de invoering en uitbreiding van Shop&Go hebben bepaalde groepen ondernemers moeite om boetevrij (dringende) kleine werken uit te voeren in centrum Kortrijk. Ook het invoeren van bewonersparkeren werkt dit probleem
in de hand. Met een bestelwagen kan je niet in de ondergrondse parkings, alsook moet het werkmateriaal in de
buurt van de werklocatie aanwezig zijn om efficiënt te kunnen werken. Veel ondernemers kiezen er uiteindelijk
voor om hun bestelwagen op Shop&Go of bewonersparkeren te plaatsen, waardoor zij kans hebben om beboet te
worden. Er is geen alternatief om langer dan een half uur bovengronds te parkeren in centrum Kortrijk, bijvoorbeeld
om een wasmachine te herstellen of een waterlek te dichten.

Case 2: inname openbaar domein Westhoek
Een schrijnwerker moet twee keukens plaatsen. Eén in stad X en één in gemeente Y, beiden liggen in de Westhoek
op een boogscheut van elkaar. Voor gemeente Y hoeft de schrijnwerker helemaal geen vergunning aan te vragen.
Niet voor inname van een parkeerplaats, noch voor inname voetgangersgebied noch voor inname bij een dringende situatie (geen info te vinden hierover). De schrijnwerker kan dus rustig te werk gaan, de inname is ook gratis.
In stad Y moet de schrijnwerker 3 dagen vooraf de vergunning voor inname parkeerplaats aanvragen. Indien hij ook
voetgangersgebied bezet, moet dat 5 dagen op voorhand. Voor een dringende situatie is geen info te vinden, de
inname zal hem tussen de 0 en 50 EUR kosten. UNIZO is voorstander om het vergunningenbeleid meer regionaal te
organiseren, zodat de spelregels overal gelijk worden.

Inname openbaar domein
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Speerpunt 7: een faire fiscaliteit voor elke ondernemer in elke gemeente
Ondernemers worden vandaag geconfronteerd met zowel federale, gewestelijke als lokale belastingen. Uit een bevraging blijkt dat de optelsom van deze belastingen één van de grootste zorgen is van de gemiddelde ondernemer.
Afgelopen jaar onderzocht UNIZO in 15 West-Vlaamse steden en gemeenten de gemeentelijke belastingreglementen.
We stelden vast dat er gemiddeld 17 bijkomende lokale belastingen bestaan per stad of gemeente. Het minste
aantal gemeentelijke belastingen (11) vinden we in Knokke-Heist, het meeste aantal belastingen (25) vinden we
terug in Oostende. Niet alleen de tarieven van de belastingen en de daarmee gepaard gaande hoge belastingdruk
zorgen voor hoofdbrekens, maar ook de hoeveelheid aan en complexiteit van de verschillende heffingen.

Case 1: Natuursteenbedrijf Oostende en Tielt:
Een schoolvoorbeeld hiervan is de belasting op basis van drijfkracht die in Oostende (en ook Tielt) nog steeds van
kracht is. Dit soort belastingen kunnen we bij UNIZO niet anders interpreteren dan als pestbelastingen gericht op
ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat een natuursteenbedrijf in Oostende met machines van 250 kW en een belastbaar inkomen van 36.000 euro en een niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) van 6000 euro jaarlijks in totaal 3.300 EUR belastingen aan drijfkracht betaalt. In Tielt betaalt het bedrijf 2187,5 EUR. In de andere onderzochte
West-Vlaamse steden en gemeenten bestaat deze belasting niet.

Case 2: Zuid-West-Vlaanderen

Wanneer we de betaalde belastingen van vier typevoorbeelden optellen, zal men naast Knokke-Heist het minst
betalen in Waregem (12), Harelbeke (13), Wevelgem (13) en Menen (23). Voor Knokke-Heist -Heist speelt het feit dat
er geen aanvullende belasting op personenbelasting is uiteraard een rol. De vier andere zijn Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten. Zuid-West-Vlaanderen is gekend als het Texas van Vlaanderen waar bedrijvigheid hoogtij viert.
Dat weerspiegelt zich ook in de lokale fiscaliteit. Een beperkte lokale fiscaliteit, trekt ondernemers aan en zorgt er op
zijn beurt voor de dat de lokale lasten verdeeld kunnen worden.
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Speerpunt 8: Citymarketing, vertrekkende van het unieke DNA van de gemeente of stad
Citymarketing is één van de manieren om consumenten aan te trekken tot jouw stad of gemeente. Zoals een moderne onderneming is het belangrijk om je als stad of gemeente te koppelen aan een bepaald imago, gevoel of
doelgroep. Maar citymarketing is meer dan het louter proberen aantrekken van consumenten, het heeft ook betrekking op de inwoners en ondernemers. Vaak voorkomende valkuilen bij citymarketing zijn de te grote focus op het
louter aantrekken van externe bezoekers, te algemene communicatie of een minimale interpretatie onder de vorm
van een nieuwe huisstijl.
Alles begint met de algemene quality of life waar de eigen bewoners zich in kunnen herkennen. Het is deze quality
die bezoekers zal overtuigen. Het verhaal moet natuurlijk ook verteld worden.
UNIZO West-Vlaanderen is overtuigd dat citymarketing essentieel is om onze West-Vlaamse steden aantrekkelijk
maken voor klanten, jongeren en werknemers. Citymarketing en uitgebreid regiobranding vormt een deel van de
oplossing voor problemen als arbeidskrapte, braindrain en leegstand. Neem de nodige stappen om het unieke
imago verder uit te bouwen voor uw stad of gemeente. Betrek lokale ondernemers in het opbouwen van dit imago
en onderscheid jezelf ten opzichte van andere steden of gemeenten. UNIZO is hiervoor een ideale partner en kan
samen met haar sterk lokaal ondernemersnetwerk beleidsmakers hierin ondersteunen.

Case 1: campagne stad Roeselare #VANRSL
Stad Roeselare lanceerde op het eerste Weekend Van de Klant haar nieuw promotiefilmpje van de stad. Centraal in
de promotiefilm staan inwoners van Roeselare. Waar andere steden vaak de focus leggen op de verschillende architecturale schoonheden en monumenten, deed Roeselare juist het omgekeerde. Het promotiefilmpje lanceerde ook
#VANRSL, een eenvoudige en moderne manier om je als inwoner of ondernemer kenbaar te maken als Roeselarenaar. In alle vormen van communicatie wordt ook steeds verwezen naar deze hashtag (bv. het PRO-plan #VANRSL).
Deze totale aanpak en doordachte manier van éénduidig communiceren zijn medeverantwoordelijk voor de aantrekkingskracht van jonge gezinnen en consumenten.

Case 2: welkom in Wevelgem
In 2017 plaatste de gemeente Wevelgem borden die de bezoekers welkom moeten heten. Het gaat om twaalf verschillende borden die langs alle belangrijke invalswegen werden geplaatst. Op de nieuwe borden zijn typische Wevelgemse, Gullegemse of Moorseelse beelden te zien, die de gemeente extra glans en uitstraling moeten geven.

Gemeentelijke borden Wevelgem
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#VANRSL
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Speerpunt 9: visie op publieke diensten in uw kern
Centrumfuncties in het hart van de grote steden
Het aantrekken en behouden van diensten in de gemeentelijke kernen zou voor elke grote stad, naast het versterken van handel en ruimte voor productie, prioritair moeten zijn. In grote steden vullen publieke diensten zoals
onderwijs, bibliotheek, politie, mutualiteiten of ziekenhuizen een deel van de centrumfuncties in. De aanwezigheid
van diensten en productie creëert een hefboomeffect voor de handel en horeca, en dit vormt een meerwaarde voor
de bezoekers en is een aantrekkingspool voor het ganse grootstedelijke gebied rond de stad of gemeente.
UNIZO verwijst als voorbeeld naar de stad Kortrijk, waar de afgelopen jaren verschillende ziekenhuizen, de mutualiteit en de politie de binnenstad hebben verlaten. Dit kost het centrum duizenden bezoekers per jaar, het beleid had
volgens UNIZO meer energie kunnen steken in het zoeken van geschikte locaties in het centrum. De ontwikkeling
van Kortrijk Weide (met het nieuwe zwembad, fuifzaal, Hangar K en volwassenonderwijs) is dan weer een voorbeeld
van hoe het wel moet.
Kleinere steden en gemeenten dienen realistisch te zijn
In de kleinere steden en gemeenten staat de handel meer dan ooit onder druk, en ook bepaalde diensten zoals de
banken sluiten langzaam aan hun kleinere kantoren. Anderzijds is er ook positief nieuws, want er komen in Vlaanderen steeds meer dienstverlenende bedrijven bij. Denk hierbij aan freelancers, consultancy bedrijven, multidisciplinaire zorgpraktijken of lifestyle-coaches. Dergelijke ondernemers werken in de beginjaren vanuit hun woning maar
gaan als het goed gaat, vaak toch op zoek naar een professionele omgeving. Voor hen is het niet altijd duidelijk waar
de opportuniteiten in hun gemeente liggen.
Volgens UNIZO kan de dienstensector, samen met niet-hinderlijke productie een antwoord bieden op de leegstand.
Daarom zouden herbestemmingen van handelspanden tot kantoren aangemoedigd moeten worden en dienen
er realistische afbakeningen voor diensten én handel te komen zodat die twee elkaar kunnen versterken, dit kan
op gemeentelijke maar ook op deelgemeentelijk niveau. Er is ook een steeds belangrijkere rol weg gelegd voor de
ambtenaren economie, die moeten meer dan ooit hun nieuwe ondernemers leren kennen en hen als de tijd rijp is
begeleiden richting panden in het centrum.

Case 1: stad Kortrijk
In 2011 koos CM Zuid-West-Vlaanderen ervoor om centrum Kortrijk te verlaten en richting het Beneluxpark te trekken op Hoog-Kortrijk. Hierdoor loopt het centrum van Kortrijk duizenden bezoekers per dag mis (CM-medewerkers
en CM-leden) die op het CM-kantoor moeten aanwezig zijn en dit combineren met een aankoop in het centrum.
Daarnaast verhuist eind 2018 het politiekantoor richting de Renaat de Rudderlaan, op één km van het centrum.
Ook dat zal een verlies aan bezoekers voor de binnenstad betekenen. Anderzijds werd met Kortrijk Weide een gans
nieuws stadsdeel ontwikkeld voor sport, jeugd en start-ups. Ook werd op Kortrijk Weide het nieuwe gebouw van
CVO Miras neergepoot, wat een absolute meerwaarde is voor de binnenstad.

Case 2: Tielt
Uit de brainstorm met de ondernemers van Tielt blijkt dat er weinig ruimte is voor de dienstensector in Tielt, de stad
is hierdoor geen aantrekkingspool meer voor de tertiaire sector. Een duidelijke visie waar toekomstige dienstverlenende bedrijven zich moeten vestigen is noodzakelijk. Op deze manier zou Tielt over een extra troef beschikken om
nieuwe dienstverlenende bedrijven aan te trekken. UNIZO verwijst hierbij naar het kantorenplan van stad Roeselare.

Cvo MIRAS op Kortrijk Weide
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Speerpunt 10: De kern als kloppend hart
Traditioneel gaan er heel wat stadskernvernieuwingen van start tijdens het tweede deel van de gemeentelijke legislatuur. Vlaamse steden & gemeenten investeren de laatste jaren fors in het opwaarderen van hun kern, zowel op
vlak van uitzicht als functionaliteit. Het is belangrijk bij projecten van zo’n omvang dat er doordacht te werk wordt
gegaan. Er moet plaats zijn voor duidelijke communicatie en overleg met de verschillende stakeholders, lokale ondernemers of ondernemersverenigingen zodat een vernieuwing van het openbaar domein niet op zich staat, maar
onderdeel is van een coherent plan.

Case 1: Leegstand Budastraat Kortrijk
De Budastraat in Kortrijk, gelegen op Overleie en op enkele minuten wandelen vanaf het winkelwandelgebied, bevond zich door de Leiewerken in een neerwaartse spiraal. Het vernieuwen van de Budabrug in 2010, waardoor de
Budastraat plots werd geknipt, was de belangrijkste oorzaak hiervan.
Bij het heropenen van de brug, in 2015, besloot het beleid om de Budastraat nieuw leven te blazen en een stadsproject uit te schrijven. In oktober werd Topzaak opgestart, die creatieve ondernemers richting de straat moesten leiden. Deelnemers konden hun idee voor een eigen zaak indienen, de stad mocht 28 voorstellen ontvangen waarvan
ze er 14 weerhielden. Met alle deelnemers werd een intensief coachingstraject afgelegd, waardoor mensen die het
niet serieus meenden al snel afhaakten.
Twee starters konden een prijs van 10.000 euro in de wacht slepen. Een gezond eethuis kreeg de prijs van 20.000
euro en de winnaar, een stoffenatelier, kreeg 25.000 euro om te investeren in de zaak. Alle winnaars werden bij hun
start verder begeleid, in ruil moesten ze voor minstens drie jaar op Overleie blijven.
Met Topzaak werden op een vernieuwde manier zowel de straat als het ondernemerschap in de spotlight geplaatst.
De wedstrijd zorgde voor een heuse heropleving en drie jaar na datum zijn de leegstaande panden er zo goed als
verleden tijd. In 2016 werd de Budastraat als eerste straat in Kortrijk omgedoopt tot fietsstraat, wat het imago en de
sfeer van ‘alternatieve’ of ‘groene’ straat alleen maar in de hand werkt.

Case 2: dorpskernvernieuwing Oostrozebeke
De lokale ondernemers hebben de indruk dat Oostrozebeke op de terugweg is, de leegstand nam de voorbije jaren
met 50% toe van 10 naar 15 leegstaande panden. UNIZO pleit voor een centrumplan met bijhorende kernafbakening, parkeerplan, citymarketing, … Ook zit de dorpskernvernieuwing al lange tijd in de pijplijn, de eerste communicatie hierover werd reeds in 2017 gevoerd. Toen was het plan om de werken in 2017 aan te vatten. De startdatum
werd meerdere malen uitgesteld en nu is de vooropgestelde datum begin 2019. Voor ondernemers die in het getroffen gebied zullen liggen, is deze onzekerheid niet productief. Zij stellen broodnodige investeringen uit en voor
nieuwe investeerders of starters is het al helemaal niet uitnodigend om een zaak in Oostrozebeke te vestigen.
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Speerpunt 11: ruimte om te ondernemen
Ruimte is schaars en moet optimaal benut worden, dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsruimte. UNIZO stelt vast
dat de definities en richtlijnen die in de stedenbouwkundige regelgeving worden gebruikt, minder en minder overeenstemmen met behoeften en vragen van de ondernemingen. Ook de steden en gemeenten worden hiermee
steeds vaker geconfronteerd, zij moeten weten wie hun ondernemers zijn en wat ze nodig hebben. Ook moeten steden en gemeenten naast het aansnijden van nieuwe open ruimte evenzeer inzetten op hergebruiken/reconversie.
De transformatie van oude sites biedt kansen in elke gemeente, overleg met eigenaars en ontwikkelaars is hierbij
opportuun. Ga daarbij in gesprek met lokale ondernemers, zij hebben vaak ideeën over ruimte en opportuniteiten.
Bekijk tenslotte ook of voor niet-hinderlijke productie en ambacht er geen geschikte ruimtes in het centrum van de
gemeente kunnen gevonden worden.

Case 1: Lendelede
In 2012 verwierf Intercommunale Leiedal de site Nelca in Lendelede. Sinds het faillissement van de vorige eigenaar
in 2007 lag de ruim 10 hectare grote Nelca-site er verlaten en verwaarloosd bij: een doorn in het oog van vele inwoners. De site is van strategisch belang voor de gemeente Lendelede vanwege de schaal, de ligging vlak bij het
centrum en de opportuniteiten die ze zal bieden, zoals bijkomende ruimte om te ondernemen, een nieuwe verbindingsweg en een sterke opwaardering van de Stationsstraat. Door haar specifieke ligging krijgt de site Nelca een
gemengde invulling. De herontwikkeling zal op diverse vlakken de leefbaarheid van de dorpskern van Lendelede
en haar inwoners ten goede komen. De aankoop van de site past in het regionale reconversiebeleid. Nelca zal niet
alleen bedrijven huisvesten met een maximale perceel grootte van 10.000 m², maar zal dus ook plaats bieden aan
een woonproject, fiets -en wandelroutes, waterbuffers, etc.

Case 2: Plan Roeselare Ondernemen
In 2017 lanceerde stad Roeselare het Plan Roeselare Ondernemen (PRO). In het plan ontwikkelt Stad Roeselare een
visie over ondernemen met focus op KMO en industrie. Samen met verschillende stakeholders uit de ondernemerswereld werd een langetermijnvisie uitgetekend om de stad op de toekomst voor te bereiden. Eén van de vier
ambities is “optimale invulling en het promoten van beschikbare ruimte”. Een belangrijk aspect van deze visie is het
principe het juiste bedrijf op de juiste plaats. Concreet wordt in kaart gebracht welke zones en type bedrijven reeds
aanwezig zijn, ook wordt een vooruitzicht van toekomstige bedrijvigheid en waar deze zich moet vestigen/concentreren gemaakt.

Daarnaast maakte de stad een kantoreninventaris op die zal uitwijzen op welke locaties wel of niet extra kantoren
gewenst zijn. Zo kunnen toekomstige stedenbouwkundige aanvragen volgens deze visie geadviseerd worden.

Ten slotte is verweving van functies, één van de doelstelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, opgenomen
in het PRO-plan. Streven naar verwevenheid brengt verschillende voordelen met zich mee: de verplaatsingsafstand
wordt beperkt, levendige buurten worden gecreëerd en de ruimte wordt efficiënt gebruikt. Concrete aanpassingen
zijn: RUP Nieuwe Abele (uitbouwen Accent Businesspark en AZ Delta als toegangspoort tot de stad), RUP Groenestraat (creëren nieuwe bedrijvenzone), inrichtingsplan Iepersestraat (ruimte voor de kleinere, lokale ondernemer), RUP Kaasterstraat (nieuwe KMO-zone), RUP Dammestraat (brownfieldproject voor wonen, bedrijvenzone en
huisnijverheid), …
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Site Nelca in Lendelede
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