Witboek 2018
Waregem
Aandachtspunten en prioriteiten
n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 14/10/2018

Denk globaal, koester lokaal
“Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun
eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren,
versterkt moeten worden”

Wat verwachten de ondernemers
na de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2018 ?
#unizokiest2018

UNIZO Nationaal formuleert 5 algemene prioriteiten
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018:

1
Vlotte bereikbaarheid
2
Efficiënte samenwerking
3
Faire fiscaliteit
4
Bedrijvige kernen
5
(Adem)ruimte om te ondernemen

Waarom:
Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen en
welvaart & tewerkstelling creëren, versterkt moeten worden.

Wat is ons vertrekpunt:
5 waarden die ons als ondernemers inspireren:
duurzaamheid, innovatie, samenwerking, klant-gedrevenheid, ondernemend.
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Waar houden we rekening mee:
- De lokale economie wordt beïnvloed door een aantal randfactoren, beleidsthema’s of, zo men wil, bouwstenen
die het ondernemen faciliteren of net bemoeilijken: ruimtelijke ordening & mobiliteit, uitstraling van de gemeente,
milieu, basisveiligheid en welzijn (onderwijs, voorzieningen).
- We houden ook rekening met 5 randvoorwaarden om een goed lokaal beleid te kunnen voeren: voldoende en
deskundige medewerkers, voldoende financiële middelen, de uitwerking van het beleid moet technisch goed in
elkaar zitten, de interne en externe communicatie moet in orde zijn en, bovenal, moet er lijn zitten in het beleid.
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Inhoud

1
Inleiding
Think global, love local
(Denk globaal, koester lokaal)

Aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Waregem,

Zoals u zich misschien nog herinnert werd in 2012 een Witboek overhandigd aan alle politieke fracties. Doorheen de
legislatuur werd daar op terug gekomen om realisaties of prioriteiten op te volgen of terug op te nemen. Als inleiding
blikken we even terug op enkele prioriteiten uit 2012:

Dienstverlening: rol en functie van centrummanager verduidelijken. Intussen werd een citycoach
aangesteld om Waregem als winkelstad beter op de kaart te plaatsen.
Ruimte voor ondernemers: De site Groenbek is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een mooie
KMO-zone, waar intussen reeds enkele nieuwe gebouwen in gebruik genomen zijn. Ook op de
terreinen van ex-textielbedrijf Deslee in de Mirakelstraat wordt de komende jaren een site voor
kleine KMO’s voorzien. De ZuidBoulevard werd gerealiseerd.
Bereikbaarheid en mobiliteit: het nieuwe parkeerbeleid is een schot in de roos en biedt voor
elk wat wils aan democratische prijzen (gratis langparkeren op wandelafstand van het centrum,
gratis kortparkeren in de ondergrondse parkings en op de shop&go-plaatsen, lage parkeertarieven,
betere controles,..). Dit was verre van evident, maar de stad mag zichzelf op de borst kloppen voor
de durf die het hierbij toonde. De nieuwe parking van de Zuidboulevard en de Treffer verbeteren
het parkeeraanbod.
Veiligheid: het BIN-Z voor het centrum werd verder uitgebreid naar alle leden van Waregem
Winkelstad en werd ook in andere zones ingevoerd (Bedrijventerrein Zuid, Desselgem).
Financiën: Er werd een premie ingevoerd voor startende handelaars, wat een welkom duwtje in de
rug geeft. Stad Waregem blijft een stad met een gezond financieel beleid.
Participatie: via thematische adviesraden.
Handelsbeleid: er werd eind 2017 een commercieel-strategisch plan opgesteld met enkele
concrete actiepunten voor de komende jaren.
Toerisme en horeca: Be-Part blijft in Waregem. Er is een nieuw bezoekerscentrum geopend rond
WO I: Hippo.War.
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Conclusie 2012 - 2018

UNIZO is vrij tevreden over de realisaties tijdens de huidige ambstperiode. Er werden veel suggesties vanuit de UNIZOwerkgroepen gerealiseerd. Toch hadden wij op nog meer participatie gehoopt, meer een luisterend oor gehad vooraleer
er voor ondernemers belangrijke beslissingen werden genomen. We presenteren u graag dit Witboek, met positieve
suggesties ten bate van groot-Waregem.
Zo willen we enkele punten die nodig zijn voor de leefbaarheid van onze stad onder uw aandacht brengen.
Wat mobiliteit betreft wachten Waregem enkele uitdagingen. Er werd onder andere nog dit jaar bijkomende retail
ontwikkeld en goedgekeurd op de rand, wat mede zijn invloed heeft op de verkeersdruk op de Expresweg en Gentseweg.
Op verschillende plaatsen kwamen nieuwe ondernemingen en kantoren bij - wat we alleen maar kunnen toejuichen
- maar deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe verkeersstromen met zich mee en vragen daarom een prioritaire
aanpak van de mobiliteit. We moeten nadenken over een totaalvisie op Waregem voor de komende generaties.
Reeds in 2012 werd het woonbeleid aangekaart, namelijk het behouden van het evenwicht tussen jongeren en ouderen
(65+) (bijlage 1). De voorbije legislatuur werden heel wat appartementen opgetrokken en er staan nog heel wat projecten
op de planning. Cijfers duiden aan dat de jongeren ondertussen wegtrekken uit de stad omdat ze hun gading niet
vinden of omdat Waregem te duur is geworden. Hier is een kentering nodig die tweeverdieners aantrekt. Dit kunnen de
medewerkers van onze bedrijven worden of de ondernemers die onze stad zo uniek maakt.
Op bovenstaande aandachtspunten uit 2012 komen we verder in dit witboek terug, maar u kan niet ontkennen dat
de wereld verandert, ook in Waregem. De maatschappelijke uitdagingen zijn talrijk, complex en kunnen enkel via
samenwerking worden aangepakt. Er ontstaan nieuwe groeisectoren zoals zorg en recreatie, de economie wordt meer
en meer circulair, het bezit van producten wordt meer en meer vervangen door het gebruik van diensten, er ontstaan
nieuwe kanalen, productieprocessen en businessmodellen, bedrijven beoefenen een combinatie van activiteiten en de
stad wordt het kantoor van de toekomst.
Een aantal antwoorden op deze uitdagingen kan het Waregemse beleid zelf geven als actor, voor andere topics zal
zij dienen samen te werken met omliggende/hogere overheden, voor nog andere is het aangewezen dit uit te werken
met alle betrokkenen en fungeert de stad als regisseur. Soms ook dient zij pleitbezorger te zijn bij andere overheden.
Door de digitalisering speelt het ondernemen zich af in een geglobaliseerde context: Waregem is verbonden met mensen
aan de andere kant van de wereld, startups zoeken werkkapitaal in Dubai en bepaalde taken worden uitbesteed naar
de andere kant van de wereld. Voor internationaal aangestuurde ondernemingen is fysieke verankering vaak een zeer
relatief begrip geworden.

8

UNIZO Witboek 2018

Inleiding

Tegelijkertijd zien we dat velen houvast zoeken in het authentieke, nabije, herkenbare, én de mens zoeken achter
product of dienst. Ook in Waregem.
Daarom zijn de zelfstandige ondernemers uit Groot-Waregem een stabiel baken: zij staan open voor de kansen die de
wereld hen biedt, maar blijven geworteld in hun streek. Zij zorgen ervoor dat mensen met de fiets kunnen gaan werken
en betalen via sponsoring het basketbaltruitje van onze kinderen. UNIZO is de lokale besturen dankbaar die dit weten te
waarderen. Mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen en welvaart & tewerkstelling creëren,
moeten nog meer dan voorheen de nodige ondersteuning krijgen.
Het ondernemerschap versterken, willen we samen met u vanuit volgend waardenkader aanpakken: Duurzaamheid,
Innovatie, Samenwerking, Klantgedrevenheid, Ondernemend.
Dit houdt in dat de zelfstandige ondernemer gehoord wordt en kan meedenken; dat deze op een vlotte en efficiënte
manier geholpen wordt, zoals bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats; dat hij bereikbaar is voor zijn klanten
en dat hij zich vlot kan verplaatsen; dat hij duurzaam kan ondernemen en dat kan doen in een dynamisch klimaat, zodat
hij ook waar krijgt voor zijn geïnvesteerde geld en positief gemotiveerd blijft om te ondernemen in Waregem en dit ook
uitstraalt naar collega-ondernemers en kandidaat-ondernemers.
De ondernemer levert graag zijn bijdrage onder de vorm van een lokaal verankerd initiatief, tewerkstelling dicht bij huis,
inkomsten voor de lokale financiën en een bijdrage aan het lokale sportieve en sociaal-culturele leven. Daar wordt
iedereen beter van.
Samen met het toekomstig lokaal bestuur willen wij als partner werken aan een bedrijvig en dus levendig Waregem,
Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve, waar het goed is om te wonen, zich te ontspannen én te ondernemen.
Het is met deze motivatie dat wij u onze prioriteiten voor de komende zes jaar voorleggen.
We komen hier graag regelmatig met u op terug.

Alvast veel succes!

Namens de ondernemers van Waregem, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve

Inleiding

UNIZO Witboek 2018

9

2
Duurzaamheid
Ruimtelijke ordening en mobiliteit
in Groot-Waregem

Ruimtelijke ordening
We vragen aan het beleid een duidelijke langetermijnvisie op het gebied van ruimtelijke ordening
(beleid rond baanwinkels, centrumontwikkeling, bouw van woningen en appartementen, bijkomende
bedrijventerreinen, groenzones,…).
Het is belangrijk dat de stad aantrekkelijk is voor jonge gezinnen. Er is nood aan projecten om deze
doelgroep aan te trekken (betaalbare woningen dicht bij de kernen). Dit kan door het voeren van een
actief woon- en grondbeleid. Bied meer mogelijkheden aan zoals in Sint-Eloois-Vijve (30% goedkopere
bouwgrond) (bijlage 2).
De verschillende kernen van Waregem hebben te lijden onder leegstand. Vooral de sterk toenemende
leegstand in het centrum van Waregem baart ons zorgen (stijging van ruim 9% sinds 2016, zie cijfers
in bijlage 3). Een combinatie van verschillende factoren is hiervan de oorzaak. Enkele factoren hebben
we niet in de hand , bv stopzetting door leeftijd, ziekte, e-commerce. Maar die leegstand wordt ook
veroorzaakt door de verdere ontwikkeling van baanwinkels (bijlage 4) die gespecialiseerd zijn in koopwaar
die eigenlijk in het centrum hoort (kledij, schoenen : belevingsgerichte artikelen = artikelen die de mensen
een goed gevoel geven). Ook de moeilijkere bereikbaarheid van het Waregemse centrum door overvolle
invalswegen, de staat van de centrum-accomodatie (voetpaden – fietspaden), de netheid, … spelen
hierbij een rol.
Om hierop een antwoord te bieden is kernversterkend werken het sleutelwoord. Dat kan door te
zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van het centrum voor automobilist en de gebruiker van het
openbaar vervoer en door het aantrekkelijk te maken voor de fietser en voetganger door goede en
veilige fietsvoorzieningen, goede voetpaden. In de bijlages kunt u enkele voorbeelden van initiatieven tot
kernversterking terugvinden in andere steden alsook een situatieschets van hoe het kan verlopen als we
alles laten betijen. (Bijlage 5)
Enerzijds pleiten we ervoor dat er GEEN bijkomende winkelvloeroppervlakte in de periferie wordt
bijgebouwd die in concurrentie treedt met het centrum. De discrepantie tussen de WVO langs de
Gentseweg/Kortrijkseweg (56.938 m²) tegenover het centrum van Waregem (27.046 m²) is frappant1
(bijlage 6). Vooral het uitgebreide aanbod mode in de periferie (70%) is zorgwekkend. We verwijzen
hierbij naar het voorbeeld van Aalter in het artikel in bijlage 7 dat het anders kan.

1
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Gemeentelijke feitenfiches detailhandel, 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be

Duurzaamheid

Anderzijds is de toepassing van het commercieel-strategisch plan voor Waregem absolute prioriteit (dit
komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4: klantgedrevenheid).
Het blijven aansnijden van industrie- en KMO-zones en opwaardering van verwaarloosde/verouderde
bedrijfspanden moet hierop een antwoord bieden (cfr. Site van Bekaert en Deslee, wat met de site van
Sofinal?). Het is heel positief dat deze sites als een totaalproject gezien worden met aandacht voor
de bewoners rondom de site, door een aantrekkelijk geheel te creëren met groen, wandelpaden en
bankjes. (bijlage 8)
Als we spreken over Waregem gaat het natuurlijk niet enkel over de kern of het centrum van Waregem.
De deelgemeenten vertegenwoordigen 40% van het totale inwonersaantal van Groot-Waregem.
Desselgem en Beveren-Leie tellen toch elk een 6000 inwoners, Sint-Eloois-Vijve heeft ca. 4000
inwoners. Ook voor deze inwoners is het van belang dat voldoende aandacht geschonken wordt aan
de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de deelgemeentes.
Panden herwaarderen, ter beschikking stellen of stimuleren van de inplanting van nieuwe
handelspanden in de kernen zijn daar essentieel bij. Dit geeft de zuurstof aan ondernemers om
zich te vestigen in het centrum. Waar mogelijkheden geboden worden ontstaan meestal kettingreacties
waardoor een vernieuwing en uitbreiding van het aantal ondernemers in de kern mogelijk is.
Ook het benutten van klaarliggende woonuitbreidingszones binnen de deelgemeenten dragen
hieraan bij. Het creëren van extra woningen brengt nieuwe inwoners die terug een positieve vibe kunnen
hebben op de lokale handel. Als hierbij de fietspaden naar het centrum veiliger en zichtbaarder worden
zal hier zeker een positief resultaat uit voortkomen. (bijlage 9)

Mobiliteit
UNIZO gaat er van uit dat de openbare en wegenwerken in Waregem zeer zorgvuldig en met de minst
mogelijke hinder zijn voorbereid, echter blijven ze voor veel ondernemers een noodzakelijk kwaad die
zorgen voor de nodige frustraties.
De Waregemse ondernemers pleiten voor een goede communicatie, zowel ten aanzien van de hogere
overheid, die de werken in beheer heeft als ten aanzien van de getroffen inwoners.
o Het is van het grootste belang dat de ondernemers tijdig en goed op voorhand geïnformeerd
worden en daarnaast ook betrokken worden in de bewegwijzering en signalisering tijdens
openbare en wegenwerken, zodat dit in het bestek kan worden opgenomen.
o Participatie van de betrokkenen van bij de beginfase kan heel wat misverstanden en
frustraties vermijden in de loop van de verdere uitwerking van de werken.
o UNIZO kan een bereikbaarheidsadviseur (dit gebeurt al bij de Ringwerken) aanbieden die
buffert tussen de ondernemers en de overheid. Daarnaast kan hij de minder hinder maatregelen
voorstellen aan de getroffen ondernemers. De meest aangewezen communicatiekanalen zijn
papier, mail en sociale media. Ook kan de stad met partners (bv. UNIZO, Winkelen in Waregem,
comités, …) gaan werken om zo het maximaal aantal ondernemers te bereiken.
o Bij vele bouwwerken in eenzelfde omgeving (vb. Stormestraat) kan een charter opgemaakt
worden in het belang van de leefbaarheid in die omgeving: een overeenkomst tussen de
bouwheren – Stad Waregem - bewoners/ondernemers op eer. Ook kunnen we de getroffen
handelaars tijdens de werken ondersteunen via toepasselijke initiatieven. (bijlage 10)
Wanneer meerdere (grote) werken tegelijkertijd aan de gang zijn in de regio in en rond Waregem,
moeten deze zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het is hierbij belangrijk om een
helikopterview te hanteren en geen (tijdelijke) extra bottlenecks te creëren. Bij te veel wegenwerken
op hetzelfde moment is het beter om bepaalde werken uit te stellen om zo de hinder te beperken.
Zo pleit UNIZO Desselgem, in afwachting van de komst van de regiomanager van AWV, voor een spreiding
van de werken aan de brug in Ooigem en de werken langs de N43. Een isolement van Desselgem dient
absoluut vermeden te worden.
Ondanks de komende aanpassingen aan het op- en afrittencomplex E17, zal volgens UNIZO de
mobiliteit op de Expresweg nog steeds moeilijk verlopen. Het is van belang dat het beleid met de
partners (oa. UNIZO, bedrijvenpark Waregem-Zuid, gemeente Anzegem, gemeente Wielseke, …) lobbyt
bij de verantwoordelijke overheid voor doseerlichten die de verkeersdoorstroming optimaliseren.
Er is een duidelijke visie nodig rond de lokale mobiliteit. Door het toelaten van perifere handelszaken
en businessparken langs reeds overvolle wegen (Expresweg – Gentseweg) tolereert men steeds
opnieuw bijkomende auto’s van de rand tot het centrum en omgekeerd. Bij alle nieuwe realisaties moet
ook het mobiliteitsaspect worden overwogen. De ondernemers zijn vragende partij voor een grondige
visievorming op mobiliteit gecombineerd met economie en stadsplanning, waarbij bijvoorbeeld
het voetbalstadion meer kan betekenen dan een tweewekelijks event in de stad. Of waarbij perifere
ontwikkelingen niet noodzakelijk nog extra auto’s tijdens de spits moeten betekenen.
De vernieuwing van het parkeerbeleid werd heel goed uitgewerkt. Dankzij de professionele aanpak
en de participatie van verschillende partijen, o.a. UNIZO, is Stad Waregem er in geslaagd om de
langparkeerders uit het centrum te weren, doch op minimale wandelafstand van de stadskern gratis te
kunnen laten parkeren. In het centrum is er een ruim aanbod om gratis kort te parkeren. De tarieven zijn
heel democratisch. Dit beleid moet worden verdergezet. Toch blijft een jaarlijkse evaluatie in samenspraak
met de bewoners en handelaars nodig zodat nuttige aanpassingen mogelijk blijven.
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Duurzaamheid

We pleiten er ook voor om alternatieven voor de auto grondig te gaan onderzoeken (bv. deelfietsen
of gecombineerde mobiliteit stimuleren/aanbieden). De fietskluizen en de Bluebikefietsen zijn hier reeds
een goed voorbeeld van. Veilige en aangename fietsroutes maken het fietsen aantrekkelijk en moeten
geïntegreerd worden bij de aanleg van nieuwe wegen of de herinrichting van bestaande wegen. De fiets
is een mooi en gezond alternatief voor jong en oud, school of werk.
Zorg dan ook dat de fietser veilig kan rijden. Voldoende goed toegankelijke en veilige fietspaden zullen
het fietsgebruik bevorderen. Deze vermijden dat fietsers mee moeten aanschuiven in een file, dat ze
gevaarlijke manoevers moeten doen om auto’s voorbij te steken (vb. rijden via voetpaden, files links
oversteken met gevaar voor tegenliggers,…). Als fietsen als vlotter ervaren wordt dan autorijden, zal de
gebruiker sneller de fiets nemen.
Steeds meer mensen kiezen voor de elektrische wagen en fiets. Het voorzien van oplaadpunten
op strategische punten in Waregem zal mensen aantrekken en stimuleren om langer in onze stad te
vertoeven. Waarom geen oplaadpunten voor fietsen voorzien bij horecazaken? Het bestuur kan dit zelf
organiseren of de plaatsing ervan door private ondernemingen stimuleren.
Onderhoud en herstel van voetpaden en watergreppels blijven een belangrijk aandachtspunt.
Bij de bouw van nieuwe wooneenheden is het prioritair om voldoende garages te voorzien (norm 1,5
per wooneenheid), zowel voor eigenaars als voor huurders, zodat er voldoende parkeergelegenheid blijft
voor winkelende klanten. We denken hierbij o.a. aan de kern van Sint-Eloois-Vijve, waar het kerkplein vol
staat met bewoners van de nieuwe appartementen, zodat er weinig parkeergelegenheid overblijft voor
de klanten van winkels en horeca. (bijlage 11)

3
Innovatie door samenwerking,
gefaciliteerd door
de digitalisering
De vergrijzing die onze maatschappij momenteel kenmerkt, biedt ook kansen op economisch
vlak. Een eerste insteek hierbij zijn de ondernemers actief in de zorg. Als hier een duidelijke visie rond
ontwikkeld wordt (taak voor het Welzijnshuis in samenspraak met alle betrokkenen?), kunnen Waregemse
zelfstandige zorgverstrekkers daar de vruchten van plukken.
Inzetten op het aantrekken van jonge gezinnen door onder meer een naar hen gericht gronden woonbeleid heeft heel wat voordelen o.a. op vlak van onderwijs, werkgelegenheid, mobiliteit,
economie,… Dicht bij school en werk wonen verhoogt de kans op het gebruiken van alternatieve
vervoersmiddelen, wat de mobiliteit ten goede komt. Korter woon-werkverkeer betekent tijdsbesparing
en een verbetering van work-life balance. Gezien het algemene personeelstekort in onze streek zou dit
een positieve invloed hebben op de lokale economie. Het project in Sint-Eloois-Vijve is een stap in de
goede richting (bijlage 1 en 2).
Zoals vermeld staat in het commercieel-strategisch plan, heeft het centrum van Waregem een grote troef
door heel veel diensten op een kleine oppervlakte te bundelen. Samen met de stad en de verschillende
stakeholders (Expo, Essevee, Schakel, Hippodroom, bibliotheek, station,…) moet worden bekeken hoe
het centrum nog meer de vruchten kan plukken van deze duizenden bezoekers. Dit kan onder
andere door het aanbrengen van mooie (commerciële) wandelroutes richting het centrum.
Een plan dat via co-creatie tot stand komt zal tot een beter resultaat leiden. De inwoners de
mogelijkheid bieden om hun visie te geven of eigen plannen voor te leggen kan al veel frustraties
wegnemen. Wanneer studiebureaus worden ingeschakeld, dienen de inwoners betrokken te worden bij
de uitwerking ervan. Dit kan door projectgroepen met mensen van het terrein, die de situatie kennen,
samen te stellen. Die worden belast met de regelmatige opvolging van de studie. Het niet raadplegen
van betrokkenen wekt soms wrevel op, ook in de deelgemeenten.
Inspraak van burgers en ondernemers in het beleid blijft van cruciaal belang. Met de tools van vandaag
(sociale media, mail, inspraakmodellen, …) is het mogelijk om bij stadsvernieuwing en beleidskeuzes
de ondernemers te horen. UNIZO is al vertegenwoordigd in verschillende adviesraden. Toch zijn er heel
wat topics waarbij de inspraak van ondernemers een heel grote meerwaarde zou kunnen betekenen.
We denken o.a. aan de vernieuwing van het Pand, de stationsomgeving, Waterfrontsite, de vernieuwing
van de kernen van Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Beveren-Leie. Een interactieve participatie van
ondernemers en inwoners leidt tot een constructief plan met een groot draagvlak.
Om een goed marketingplan te kunnen opstellen, is het van groot belang om zoveel mogelijk data te
verzamelen. We denken hierbij aan passantentellingen in de centrumstraten om koopstromen te bepalen.
Het is ook belangrijk om na te gaan hoeveel mensen er in welk gebied in Waregem werken/naar school
gaan/sporten/… Als hun behoeftes geanalyseerd worden, kan het aanbod en de communicatie hierop
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Innovatie door samenwerking

afgestemd worden. De cijfers van detailhandel Vlaanderen zijn een goede leidraad, maar specifiekere
gegevens zijn nodig om onze troeven maximaal te benutten.
We opteren voor een uniform digitaal platform voor alle handelaars (dit dienen we samen te bekijken
met alle betrokken comités). (bijlage 12)
Waregem beschikt over een heel sterk onderwijsnet. Het faciliteren van de samenwerking tussen
deze onderwijsinstellingen en Waregemse ondernemers zou een grote meerwaarde voor allen kunnen
bieden.
Op vlak van communicatie kan samenwerking met verschillende partijen een grote meerwaarde bieden.
Stad Waregem heeft reeds veel communicatiekanalen, doch worden heel wat zaken te weinig opgepikt
door de verschillende doelgroepen. Een samenwerking met verschillende partijen (vb. UNIZO, Winkelen
in Waregem, culturele verenigingen, sportverenigingen,…) voor het verspreiden van boodschappen kan
het bereik sterk vergroten. Vooral digitale media zijn hier een ideale tool voor. Waregem heeft heel wat
positieve troeven die vaak te weinig gekend zijn. We denken hierbij aan de gunstige parkeertarieven,
de vele activiteiten,… Daarnaast kan een samenwerking tot efficiëntere communicatie omtrent o.a.
wegenwerken leiden.
Voor Desselgem zal het ook zeker van belang zijn dat er de komende legislatuur wordt ingezet op
communicatie tussen het Stadsbestuur en de bevolking. Onlangs werd door het Stadsbestuur een
brochure verspreid wat er de komende jaren te gebeuren staat in Desselgem. Dit was kort, krachtig en
voor iedereen duidelijk. Wij als UNIZO houden van directe en open communicatie over de komende
gebeurtenissen binnen onze Gemeente. We hopen dan ook om gehoord te worden of om via de
citycoach voldoende in verbinding te staan met het komende beleid. Als lokaal contact zien en horen wij
de bekommernissen van de man in de straat. We vinden het dan ook onze taak om deze te bundelen
en bij voldoende argument door te geven aan de instanties in kwestie.
De functie “ambtenaar lokale economie” kan volgens UNIZO opgewaardeerd worden tot een
voltijds equivalent, waarbij de focus niet meer volledig ligt op uitvoerend werk, maar waarbij vooral
beleidsadviserend en pro-actief gewerkt wordt vb. via studiewerk. UNIZO pleit voor de opmaak van een
deskundige profielomschrijving van de ambtenaar economie Stad Waregem. Zo kan het takenpakket
beter worden afgelijnd.

Innovatie door samenwerking
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4
Klantgedrevenheid
in een belevings- en
betekeniseconomie
Waregem heeft alle troeven om een bedrijvige en levendige kern te vormen, met een mooie mix
van wonen, werken, onderwijs en recreatie. Anderzijds moet het commercieel-strategisch plan voor
Waregem opgevolgd worden, met bijzondere aandacht voor onderstaande punten:
o Inzetten op het centrum – de kernen versterken
Aantrekken en koesteren van diversiteit in het winkelapparaat
Het aanbod in het centrum afstemmen op de rand en omgekeerd
Het aanbod in het centrum afstemmen op de economische realiteit (e-commerce, ketens,
concurrentie, mobiliteit, …)
Naast retail ook inzetten op makers, diensten en vrije beroepen in het centrum
Een visie op diensten uitwerken waarbij onder andere extra aandacht wordt gegeven aan
het behoud van kantoren in het centrum
Uitwerken van een degelijk en gedragen subsidiebeleid (bijlage 13)
Optimaliseren van de leegstandstaks om zo de leegstand te bestrijden
Een visie op de uitbouw van handelsactiviteiten op de ZuidBoulevard
Bijdrage van de winkels in de periferie aan de handelskern
•

•

Taks op parkeerplaatsen (naar het voorbeeld van Bergen): elke winkel in de
periferie betaalt jaarlijks een taks van 50 euro per parkeerplaats vanaf de zesde
parkeerplaats. Dit budget wordt integraal gebruikt voor kernversterking (vb.
premies voor starters) in ruil voor de investeringen die de gemeenschap doet qua
nutsvoorzieningen ten bate van deze projecten.
UNIZO kan het idee van een BID-belasting volgen (conform de bijdrage van
Winkelen in Waregem), maar stelt voor dat de stad ook nadenkt om de winkels
op de periferie te laten bijdragen voor kernversterking.

o Inzetten op starters
Stad Waregem voorziet een mooie starterspremie voor handelszaken (bijlage 14). Dit
is een positieve stimulans voor starters. Daarnaast zou het een meerwaarde zijn om
deze starters het eerste jaar actief te begeleiden. Dit vergroot de kans op een langdurig
bestaan van deze handelszaken. UNIZO kan hierbij als partner fungeren.
Panden voorzien waar starters betaalbaar kunnen opstarten.
Stad Waregem kan naar het voorbeeld van de onthaalmomenten voor nieuwe inwoners
ook onthaalmomenten organiseren voor gestarte en nieuwe ondernemers in Waregem.
De ideale manier om het Schepencollege en de stadsmedewerkers te leren kennen alsook
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om het netwerk te verbreden. Dit kan de uitstraling van Waregem als ondernemende stad
alleen maar ten goede komen.

o Inzetten op gezelligheid en beleving
Een goede verbinding tussen de ring en de kern realiseren via aangename wandel- en
fietsroutes.
Het voetbalstadion optimaal inzetten en niet enkel gebruiken bij matchen. Dit kan een
katalysator zijn om het centrum aantrekkelijk te maken het ganse jaar door en niet enkel
bij wedstrijden.
Bij grote evenementen is het in de toekomst belangrijk om de horeca te betrekken, zo
zijn zij tenminste al op de hoogte van de mogelijke concurrentie. Alsook helpt het om
events succesvoller en aangenamer te maken wanneer deze gedragen worden door
de lokale horeca. Ook andere partijen kunnen meewerken aan events in de stad (vb.
lokale harmonie, kunstacademie, Essevee, sportclubs,…). De betrokkenheid van lokale
verenigingen kan de band met lokale handelaars alleen maar versterken.
Opletten met een teveel aan one-shot events (1-dags evenementen) en meer zoeken
naar fundamentele aantrekkingspunten voor (Winkel-)stad Waregem.
Toerisme : verder inzetten op de troeven die Waregem heeft : Waregem Koerse –
HippoWar – Kasteel van Poteghem – Casier – Hype-o-dream – de Leieboorden – de
jachthaven – Flanders Field …

De netheid en verzorging van het kernwinkelgebied is een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt meer en
meer de noodzaak gezien om meer vuilbakken te plaatsen, om de straten en voetpaden proper te houden
en om naar een stadscentrum toe te werken waarin het aangenaam vertoeven is. Sancties wanneer
vuilzakken te vroeg buitengezet worden voor de wekelijkse afvalophaling of sancties op sluikstorten zijn
een mogelijke aanpak. Ook pleiten we voor onderhoudspersoneel voor alle centrumstraten. Vuilbakken
(sortering restafval, pmd, papier) met een ondergronds reservoir zijn eveneens een goede optie
(plaatsbesparend en vermijden van overvolle vuilbakken).
Een uniforme inrichting van de handelskern, uniforme en mooie bloembakken en meer groen (met
inspraak van de handelaars) zouden de beleving in het stadscentrum verbeteren. Is er een mogelijkheid
om verspreid in het centrum een knipoog te geven naar de waterpartij op de ZuidBoulevard? Kunnen er
elementen doorheen de ganse stad geïntegreerd worden die uniek voor Waregem zijn (vb. zitbanken)?

Klantgedrevenheid
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Het aantrekkelijk aankleden van de etalages van leegstaande panden zou attractiviteit voor mogelijke
huurders verhogen en geeft een nettere aanblik.
BIN-Z Waregem wordt door de ondernemers die dit reeds hebben als zeer positief ervaren. In bepaalde
buurten kan dit ook opgestart worden om de veiligheid en betrokkenheid te verhogen.
Betere verlichting van de Markt zou het veiligheidsgevoel verhogen.
Het valt te onderzoeken of er ruimte voor kinderopvang moet worden voorzien op de bedrijventerreinen.
Momenteel zijn heel wat ouders Waregem aan het doorkruisen. Wanneer zij hun kinderen vlakbij het
werk kunnen afzetten, kan heel wat fileleed worden uitgespaard en is dit een stimulans om werknemers
aan te trekken. De Federatie van de Kinderopvang is aangesloten bij UNIZO, eventueel kan met hen
worden bekeken wat de mogelijkheden inhouden van een samenwerking tussen de kinderopvang en
Waregemse bedrijventerreinen.
Gelukkig zijn er binnen deelgemeenten enkele verenigingen die de dorpsfeesten trekken. De subsidies
van de stad zouden bij de relevante organiserende verenigingen terecht moeten komen. Vanuit Stad
Waregem zijn er weinig of geen events die in de deelgemeenten gehouden worden wat wij dan weer ten
zeerste betreuren. Voor de lokale ondernemers is het belangrijk dat de stad de nodige ruchtbaarheid en
steun geeft aan activiteiten in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. Dit komt de band tussen
ondernemers, klanten en stadsbestuur ten goede.
De heraanleg van de parking rond de Kerk is voor Desselgem prioritair, zodat dit een praktische locatie
wordt voor verschillende doeleinden.
Voor de aankoop van dagelijkse goederen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de verschillende
gebieden. In Waregem denken we hierbij aan de kernen van Beveren-Leie, Desselgem en Sint-ElooisVijve en gebieden als Nieuwenhove en ’t Gaverke. Lokaal winkelen is hierbij de kernboodschap. Deze
buurtverzorgende winkels zijn een noodzakelijke schakel om het sociale weefsel in stand te houden.
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5
Ondernemend
Een gebruiksvriendelijk digitaal platform met een overzicht van beschikbare handels- of bedrijfspanden
kan potentiële ondernemers naar onze stad trekken. Naar het voorbeeld van het platform ‘Onderneem
in Kortrijk’ via Leiedal, kan de Waregemse dienst economie zich zo beter profileren naar (potentiële)
ondernemers.
Voor het onthaal van nieuwe ondernemers is er – ondanks een duidelijke pagina op de website van
Stad Waregem – nog steeds veel onduidelijkheid. De betrokken diensten (stadswinkel, UNIZO Waregem,
het ondernemingsloket Zenito,..) kunnen beter met elkaar afstemmen om een duidelijke communicatie
uit te werken zodat men direct naar de juiste dienst doorverwezen wordt.
Waregem heeft aandacht voor het creëren van ruimte voor ondernemers en heeft hierbij aandacht voor de
omgeving. Denk aan de site Transvaal, Groenbek en de plannen voor een KMO-zone in de Mirakelstraat.
Naast bijkomende KMO-ruimte wordt aandacht besteed aan voldoende groen, wandelpaden en
zitbanken. Dit is een grote meerwaarde voor zowel de KMO’s als de buurtbewoners. Op die manier kan
dit een opening zijn om het Blauwpoortdossier in een positieve versnelling te krijgen. (bijlage 8)
Financieel gezonde steden en gemeenten zijn belangrijk voor ondernemingen. Unizo blijft dus voorstander
van een begrotingsevenwicht, zonder bijkomende fiscale lasten voor ondernemingen. We vragen wel
dat voldoende middelen voorzien worden om de kernen te versterken.
De kmo’s en dan vooral die uit de detailhandel, de horeca en de dienstensector in Waregem zijn gebaat
met een economisch voorspoedige en een aantrekkelijke stad. Daarom zetten ze zich in voor heel wat
activiteiten, ook in de deelgemeenten. Daarom acht UNIZO het van groot belang dat ze nauw betrokken
worden bij beslissingen die een impact hebben op het goed functioneren van hun ondernemingen. Unizo
wil graag samenwerken met het bestuur om Waregem verder te laten ontwikkelen tot een aangename,
leefbare stad.
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Vijf prioriteiten

1
Vlotte bereikbaarheid

2
Efficiënte samenwerking

3
Faire fiscaliteit

4
Bedrijvige kernen

5
Adem)ruimte om te ondernemen

6
Slotwoord

Ik dank alle mensen die hieraan meegewerkt hebben. Ruim 6 maand hebben we hier tijd in gestopt om tot dit resultaat
te komen. Ik hoop dat dit document gebruikt zal worden in het toekomstig beleid en niet misbruikt in de aanloop naar de
verkiezingen van 14 oktober 2018. Daarvoor hebben wij dit Witboek niet opgesteld, maar wel voor de ondernemende
Waregemnaar.

Dank u en veel succes

Peter van Luchene
Voorzitter Unizo Waregem

22

UNIZO Witboek 2018

Slotwoord

7
Aanbevelingen
1
Zet in op betaalbare woningen voor jonge gezinnen

2
Bouwexplosie werkt verzadiging
Waregemse mobiliteit in de hand

3
Trek de kaart van kernversterking

4
Blijf inzetten op de deelgemeenten
5
Investeer verder in dienstverlening
naar ondernemers
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Aanbeveling #1
Zet in op betaalbare woningen voor jonge gezinnen
UNIZO pleit voor gezonde mix van bevolkingsgroepen

Stad Waregem kende de voorbije tien jaar een toename van ongeveer 2.000 inwoners, tot in totaal 37.871. Wat
opvalt is dat het aantal 65+’ers in tien jaar steeg met 28.3% tot 7.742. UNIZO merkt op dat de toename van
deze groep in Waregem hoger ligt dan elders in Vlaanderen (gemiddelde stijging van 22.1% bij gelijkaardige
steden). Dit biedt enerzijds kansen voor ondernemers actief in de zorg, daarom zou stad Waregem deze troef
moeten uitspelen bij deze ondernemersgroep. Anderzijds wijst UNIZO wel op de beperkte instroom van jonge
gezinnen voor de Waregemse economie,

Zorgeconomie biedt opportuniteiten voor Waregem
Het aantal 65+’ers in Waregem kent dus een forse toename. Enerzijds brengt dit extra koopkracht met zich mee
wat de Waregemse economie ten goede komt. Anderzijds kan de stad deze bevolkingsgroep ook als troef
uitspelen om zorgondernemers aan te trekken. UNIZO verwijst hierbij naar het toenemend potentieel van zelfstandig
werkende artsen, ergotherapeuten, kinesisten, (thuis)verpleegkundigen, enz. De stad moet zich actief profileren
naar deze ondernemersgroep en toeleiden naar leegstaande (handels)panden in het centrum. Ook multidisciplinaire
groepspraktijken moeten aangemoedigd worden. Dit kan via een pandenbeleid gekoppeld aan citymarketing en een
zorgplan op maat van stad Waregem.
Om te illustreren hoe zo’n geslaagde herbestemming van een gebouw er in de praktijk kan uitzien, verwijst UNIZO naar
de “Tandartsengroep” in het centrum van Haacht. Het gebouw waarin de praktijk is ondergebracht, was oorspronkelijk
een garage maar stond meer dan zeven jaar leeg. Tot het gebouw werd omgebouwd tot een moderne tandartsenpraktijk
waar bedrijvigheid troef is, patiënten af en aanlopen en er terug leven in de buurt is.

Trek jonge tweeverdieners aan via betaalbare woningen
Maar,gezien er een beperkt aantal jonge gezinnen met kinderen de weg naar Waregem vinden, moet de stad extra
inspanningen leveren om deze jonge bevolkingsgroep aan te trekken. Dergelijke gezinnen kiezen te vaak om in de
buurt van of net buiten Waregem te wonen, zij vormen met hun kinderen de ondernemers of werknemers van morgen
die onze KMO’s broodnodig hebben. De eerste stappen in die richting kunnen we waarnemen aan de bouw van een
nieuwe woonwijk in Sint Eloois Vijve, waar gronden tot 30% goedkoper zijn dan de gemiddelde bouwgrondprijs. Meer
van dat, naar onze mening.
Enerzijds stelt UNIZO voor om in te zetten op betaalbare woningen vlakbij het centrum. UNIZO geeft hierbij Hasselt
als voorbeeld, waar de stad een grondbeleid uitwerkte om wonen betaalbaar te maken voor jonge gezinnen. De stad
Hasselt doet dit door aan bouwpromotoren grond aan te bieden met voorwaarden betreffende betaalbaarheid. Stad
Waregem kan onderzoeken of hier opportuniteiten liggen.
Anderzijds kwam in 2018 vanuit de Vlaamse overheid een belastingverlaging om panden boven winkels terug
bewoonbaar te maken (o.a. vijf jaar vrijstelling onroerende voorheffing). Stad Waregem kan hier een project van maken
en zo jongvolwassenen naar het centrum toeleiden. Naast de invulling van leegstand werkt bewoning van deze panden
na de winkeluren het veiligheidsgevoel in de hand en worden de bewoners ook klant van de zaken in het centrum.
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Aanbeveling #2
Bouwexplosie werkt verzadiging Waregemse
mobiliteit in de hand
Volgens UNIZO kan Waregem kiezen voor mobipunten

Waregem bouwt volop. Zo kwamen afgelopen jaren kantoren bij op de ring, commerciële ruimtes in de periferie
en appartementen in of vlakbij het centrum. Ontwikkelaars zien potentie in onze stad en investeren volop in
Waregem. Enerzijds juicht UNIZO bepaalde projecten toe, anderzijds merken we op dat onze wegeninfrastructuur
niet meer voldoet om een vlotte bereikbaarheid te garanderen. Willen we Waregem aantrekkelijk houden, dan
is er nood aan een mobiliteitsreflex bij elke huidige en toekomstige ontwikkeling in Waregem.

Herinrichting op- en afrittencomplex E17-N382 moet een begin zijn naar beter en
nieuwe mobiliteit
Waregemse ondernemers en werknemers staan vele malen per week in file, wat op termijn resulteert in economische
schade. Daarom is UNIZO tevreden met het Diverging Diamond Interchange scenario aan de afritten van de E17 en
verwacht UNIZO dat de doorstroming er vlotter zal verlopen. Unizo hoopt ook naar een stimulans naar een ander soort
mobiliteit dan de auto : fiets – motor – deelrijden – mobipunten.

Maak bij bouwprojecten telkens mobiliteitsreflex
Daarnaast roept de Vlaamse bouwmeester iedereen op om terug te keren naar de stad, met de betonstop van 2040
in het vooruitzicht. Uiteraard brengt dit veel kernversterkende kansen met zich mee, maar ook extra verkeersdruk.
Volgens UNIZO kan stad Waregem bij nieuwe ruimtelijke projecten telkens de mobiliteitsreflex maken. Er moet dus een
zeer goede samenwerking ontstaan tussen de diensten ruimtelijke ordening en mobiliteit, waarbij de mobiliteitsimpact
wordt gemeten en meteen oplossingen worden gezocht via slimme mobiliteitsvoorstellen. Er is hierbij echt nood aan
een visie op lokale mobiliteit en de mobiliteit van de toekomst.

Kies voor mobipunten op strategische locaties
Meer Waregemnaren en meer ondernemers met personeel brengen nu eenmaal meer drukte in het verkeer met zich
mee. Als we de stad, de deelgemeenten en ook buurgemeenten zoals Wielsbeke of Anzegem bereikbaar willen houden
vanaf de E17, dan vraagt dat om duidelijke keuzes. Zo kan er nog meer ruimte voor fietsers worden gemaakt en kan
de stad in de buurt van bedrijventerreinen of woonpunten met moeilijke bereikbaarheid kiezen om mobipunten aan te
leggen. Daar kunnen bewoners en medewerkers vlot wisselen van vervoermiddel om file te mijden. Daarnaast kan de
stad ook nog sterker sensibiliseren, UNIZO wil hierbij de partner zijn en Waregem zo terug bereikbaar maken.

Aanbeveling #2
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Aanbeveling #3
Trek de kaart van kernversterking
Nieuw ondernemerschap kan leegstand opvullen

Het winkelapparaat in centrum Waregem staat onder druk, terwijl het aantal retailzaken op de Gentseweg/
Kortrijkseweg toeneemt. Dit is volgens UNIZO onverzoenbaar met de ambitie die Waregem toont om de
leegstand in de kernen en in het bijzonder in het centrum aan te pakken. UNIZO vraagt aan de stad om een
resolute keuze te maken voor kernversterking.

Waregem moet keuzes maken
Het is geen geheim. De handel zit in Vlaanderen in de hoek waar de klappen vallen, de omzet loopt terug en e-commerce
wint elke dag aan marktaandeel. Maar volgens UNIZO is dat niet de enige oorzaak voor de toenemende leegstand.
De voorbije tien jaar werd enkel en alleen op de Gentseweg voor minstens 14 250 m² aan winkelvloeroppervlakte
bijgebouwd. Dat maakt dat de Gentseweg en Kortrijkseweg in totaal op 56.938 m² WVO zitten, het centrum van
Waregem telt 27.056 m² WVO. Om het nog concreter te maken: het aantal winkels op de Gentseweg steeg tussen
2008 en 2016 van 71 naar 91. De leegstand in centrum Waregem steeg de voorbije twee jaar met 9%. Voor UNIZO
is er een direct verband, doordat allerlei soorten handel in de periferie vergund werd, veroorzaakte dit leegstand in
centrum Waregem.

Herafbakening kerngebied Waregem is wenselijk
Volgens UNIZO moet eerst een herafbakening van het kernwinkelgebied gebeuren, mét inspraak van de handelaars en
pandeigenaars. De stad moet omzichtig met die afbakening omspringen, want als pandeigenaar die net binnen of buiten
die kern valt kan je serieuze premies mislopen of kan je je winkelpand niet langer omvormen tot woning. Daarnaast
vraagt UNIZO ook meer aandacht voor kwaliteitsvolle infrastructuur, gezelligheid, groen en beleving. Voorgaande zijn
reeds uitvoerig opgenomen in het strategisch-commercieel plan, UNIZO dringt aan op een snelle maar doordachte
uitvoering hiervan en wil hieraan meewerken.

Trek ondernemerschap aan in de kern
De aanwerving van een citycoach juicht UNIZO toe, maar tegelijkertijd wil de organisatie dat de citycoach een absolute
meerwaarde wordt via een fulltime job. Enerzijds kan de citycoach het verlengstuk van de groot-Waregemse handelaars
worden. Anderzijds moet de citycoach via marketing en initiatieven ook ketens en lokaal ondernemerschap gaan
aantrekken. Volgens UNIZO kan een deel van de leegstand worden aangepakt via het aantrekken van makers, diensten
en vrije beroepen voor het centrum. Deze ondernemersgroepen zitten in de lift en kunnen zorgen voor een unieke mix
in stad Waregem.
Het zou wenselijk zijn dat elke handelaar een verplichte bijdrage levert in functie van initiatieven tot kernversterking.
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Aanbeveling #4
Blijf inzetten op de deelgemeenten
Richt tijdelijke adviesraden op indien nodig

Als we spreken over Waregem, gaat het natuurlijk niet enkel over de kern of stad Waregem, maar ook over
de deelgemeenten. Ongeveer 40% van de ruim 3.900 Waregemse ondernemers komt uit de deelgemeenten.
Ook voor hen en de toekomstige ondernemers van Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve moet het
ondernemersklimaat uitnodigend zijn én blijven. UNIZO vraagt veilige fietsverbindingen, nieuwe woonzones,
parkeerbeleid op maat en ondernemersinspraak bij beslissingen.

Richt tijdelijke adviesraden op voor draagvlak
De komende jaren wordt inspraak van burgers en ondernemers in het beleid cruciaal. Met de tools van vandaag
(sociale media, mail, inspraakmodellen, …) moet bij vernieuwing en moeilijke keuzes altijd de ondernemer gehoord
worden. UNIZO is al vertegenwoordigd in verschillende adviesraden, maar voor bepaalde dossiers kunnen ook tijdelijke
raden worden samengesteld met middenveld, bewoners, stad en experts om zo tot oplossingen te komen.
We denken o.a. aan de vernieuwing van de kernen van Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Beveren-Leie. Een interactieve
participatie van ondernemers en inwoners leidt tot een constructief plan met een groot draagvlak. Zij zijn expert in
en van hun eigen gemeente, via overleg kunnen altijd gezamenlijke belangen worden gevonden. Ook kan dit tot
doorbraken leiden bij kleine dossiers zoals de parking rond de kerk van Desselgem, het aantal parkeerplaatsen bij
nieuwe appartementen zoals in Sint-Eloois-Vijve, het aanleggen van fietsverbindingen van en naar deelgemeenten, de
coördinatie bij de werken op de N43 gekoppeld aan die op de brug in Ooigem, …

Probeer verloederde gebouwen weg te werken
UNIZO is tevreden dat de stad afgelopen legislatuur een subsidie voor startende ondernemers invoerde. Ook de extra
subsidie voor buurtverzorgende winkels die buiten de periferie liggen, is een goede zaak. Deze winkels hebben ook een
sociale rol te vervullen en voorzien in dagelijkse goederen zoals groenten, brood en andere kleinere aankopen voor de
inwoners. Dit maakt het wonen en werken in de deelgemeenten aantrekkelijk.
Volgens UNIZO zou de stad ook oog kunnen hebben voor verloederde panden en bedrijfsgebouwen. Zo zou de
stad een inventaris kunnen aanleggen van de verwaarloosde panden en hen aanbieden bij investeerders. Waar
mogelijkheden geboden worden ontstaan meestal kettingreacties waardoor een vernieuwing en uitbreiding van het
aantal ondernemers in de deelgemeenten mogelijk is.

Ondersteun evenementen in de deelgemeenten
Voor de lokale ondernemers is het belangrijk dat de stad de nodige ruchtbaarheid en steun geeft aan activiteiten
in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. Dit komt de band tussen ondernemers, klanten en stadsbestuur
ten goede. Echter is wel te merken dat de verenigingen kampen met moeilijkheden qua budget en gemotiveerde
medewerkers. Een spreiding van de budgetten volgens de grootte van het evenement kan hiervoor een deel van de
oplossing zijn.

Aanbeveling #4
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Aanbeveling #5
Investeer verder in dienstverlening naar ondernemers
UNIZO vraagt 360° communicatie bij wegenwerken

Als laatste van vijf aanbevelingen stelt UNIZO voor dat de stad Waregem extra inzet op dienstverlening
naar zijn ruim 3.900 ondernemers. Enerzijds vraagt UNIZO zich af of een parttime equivalent op de dienst
economie voldoende is, lettende op de grote hoeveelheid aan huidige en toekomstige wegenwerken.
Anderzijds vraagt UNIZO dat alle stadsdiensten zoveel als mogelijk de ondernemersreflex maken, zeker bij
wegenwerken.

Zet maximaal in op communicatie bij wegenwerken
UNIZO gaat er van uit dat de openbare en wegenwerken in Waregem zeer zorgvuldig en met de minst mogelijke hinder
zijn voorbereid. Het is van uiterste belang dat de ondernemers tijdig en goed op voorhand geïnformeerd worden en
daarnaast ook betrokken worden in de bewegwijzering en signalisatie tijdens openbare en wegenwerken, zodat dit
in het bestek kan worden opgenomen. UNIZO vraagt een 360° communicatie, uitgewerkt door overleg tussen de
diensten mobiliteit, economie en ruimtelijke ordening indien nodig.
Een 360° communicatie bereik je door gericht te communiceren. De grootste impact krijg je door een zorgvuldige
selectie van een aantal kanalen. De meest aangewezen communicatiekanalen zijn papier én mail én sociale media.
Ook kan de stad met partners (bv. UNIZO, Winkelen in Waregem, comités, …) gaan werken om zo het maximaal aantal
ondernemers te bereiken.

Opwaardering van de dienst economie
De Waregemse ondernemers zijn tevreden over hun ambtenaar economie en het ondernemersklimaat. Echter is de
economische situatie en bijhorende (parttime) functie zodanig veranderd, dat UNIZO zich afvraagt of een extra persoon
op de dienst niet welgekomen is. Zo kan de focus vooral op beleidsadviserend werk komen te liggen. In feite zou de
ambtenaar dan nog meer de brug kunnen vormen tussen ondernemers, citycoach, bedrijventerreinen en beleid.
Het onthaal van nieuwe ondernemers is – ondanks een duidelijke pagina op de website van Stad Waregem – voor
verbetering vatbaar. Soms is het onduidelijk tot welke dienst een starter zich moet wenden. De betrokken diensten
(stadswinkel, UNIZO Waregem, het ondernemingsloket Zenito,..) kunnen beter met elkaar afstemmen om een duidelijker
communicatie uit te werken.
Daarnaast kan de stad aan starters en ondernemers of ondernemingen die naar Waregem verhuisden een officieel
onthaalmoment aanbieden. Zij betalen belasting aan de stad, ook al wonen ze niet altijd in Waregem, maar hebben er
even goed baat bij om het beleid en de stadsmedewerkers te ontmoeten. Wie weet naar wat ze op zoek zijn of welke
plannen ze nog hebben in onze stad. UNIZO wil hier uiteraard mee zijn schouders onder zetten.
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Unizo Nationaal:
Algemene leidraad voor
lokale besturen
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1
Duurzaamheid

Duurzaamheid, vertaald als zorg voor de lange termijn en continuïteit, is een belangrijke ondernemerswaarde.
Vanuit een gelijkaardige zorg hebben de meeste lokale besturen het Europees ‘Burgemeestersconvenant voor
klimaat en milieu’ onderschreven. Hiermee engageert men zich ook lokaal om de CO2-uitstoot te beperken.
Een andere insteek zijn de lage-emissiezones waarbij, momenteel in Antwerpen maar binnenkort ook in Brussel en
Gent, de milieu- en gezondheidshinder door slechte luchtkwaliteit wordt beperkt door een selectief toelatingsbeleid
voor motorvoertuigen.
Meer en meer lokale besturen gaan ook in hun aankoopbeleid duurzaamheid als criterium hanteren.

Hoe kan een lokaal bestuur haar ondernemers ondersteunen in het kader van een
duurzaamheidsagenda?
Alles begint met een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. UNIZO is voorstander van bedrijvige
kernen. Kernen zijn van oudsher het socio-economische en culturele hart van onze steden en gemeenten.
Wonen, werken, winkelen, diensten aanbieden en ontspanning komen er samen. Ondernemingen
bepalen mee die levendigheid. Zij dragen bij aan de aantrekkingskracht van een kern en zijn de beste
remedie tegen leegstand.
Doordat de detailhandel de laatste jaren enorm is veranderd (de vermindering van het aantal
handelszaken, de invloed van e-commerce), kan bedrijvigheid in kernen niet louter door de detailhandel
alleen worden waargemaakt. Gelukkig zijn er nieuwe groepen ondernemers en nieuwe opportuniteiten
door de technologische en digitale ontwikkelingen, die inspelen op de tendens van een terugkeer naar
een meer lokaal georganiseerde productie. Bedrijvigheid in de kern bestaat daarom ook uit zichtbare
diensten (zowel privé als overheid), kantoren, co-workingplekken voor freelancers, ondernemers in de
creatieve economie en ateliers voor nieuwe ambachtelijke makers. De te herbestemmen kerkgebouwen
zijn hier een te onderzoeken opportuniteit.
Wanneer onze kernen bedrijvig blijven of worden, zijn zij duurzaam. Zij hebben een positieve impact op
de sociale cohesie, op de mobiliteit en op het ruimtegebruik.
Een kern wordt niet zomaar bedrijvig. In vele kernen zien we immers een verdringing van de maakbedrijven
door woningen. Pas wanneer er een algemeen gedragen programma of visie is, kunnen er stappen
gezet worden naar een meer bedrijvige kern.

Kiezen voor bedrijvige kernen is ook kiezen voor winkelkerngebieden en winkelarme gebieden.
Dit betekent niet dat er geen plaats is voor perifere detailhandel (baanwinkels), maar wel gelimiteerd.
Er is immers een rechtstreeks verband tussen het ongebreideld toelaten van baanwinkels en leegstand
in de oorspronkelijke handelskern. UNIZO ziet wel ruimte voor een assortiment dat complementair is
aan de kern en per definitie ruimtebehoevend (meubelzaken, autodealers), met een zo groot mogelijke
koppeling met de kern en geclusterd, zodat infrastructuur en parking zoveel mogelijk gedeeld worden.
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Meteen kan hierdoor ook ruimte gevrijwaard of gecreëerd worden voor productiebedrijven die
vanwege hun omvang, groei, het milieu of de mobiliteit, niet terecht kunnen in een gemeentekern en
ruimte nodig hebben op een apart bedrijventerrein. Ook hier is clustering aan de orde. Men denke hier
ook aan maatwerk, zodat zowel bedrijven met veel werknemers als kleinschalige productiebedrijven er
terechtkunnen.
Alles begint met een inventarisatie van het aanbod en een behoeftenplan voor de toekomst. Het
aansluiten van zgn. lokale bedrijventerreinen op zgn. regionale terreinen, reconversie van verouderde of
niet-gebruikte bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinmanagement passen perfect in
een duurzaamheidsagenda.
We maken hier gebruik van de gelegenheid om de problematiek van de rechtsonzekerheid van
zonevreemde bedrijven in herinnering te brengen. In de regel bestaan deze bedrijven in harmonie
met hun omgeving. Het verderzetten van hun activiteit op de bestaande locatie is daarom de meest
wenselijke optie. Dit kan via een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan)
zonevreemde bedrijven. Wanneer het niet anders kan, kan ook herlokalisatie een optie zijn.
Het is aangewezen om te beginnen met ruimte voor lokaal verankerde bedrijven en voor die zonevreemde
bedrijven die toch moeten herlokaliseren.
Er zit ook potentieel in het hergebruik van leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen voor ondernemersactiviteiten die inspelen op de troeven van het platteland, zoals stilte en rust (verblijfstoerisme,
kinderdagverblijf, mindfullness, yoga, therapieën met dieren). Hierdoor wordt het bestaande patrimonium
in harmonie met de omgeving gevaloriseerd. We nemen hier ook de opportuniteit van de leegstaande
kerken mee.

Een lokale overheid kan ondernemers betrekken bij de formulering en uitvoering van lokale acties
in het kader van het burgemeestersconvenant klimaat en milieu en praktische ondersteuning
en sensibilisering aanbieden via energiescans of het ter beschikking stellen van thermografische
luchtfoto’s of scans. Hierdoor worden ondernemers gestimuleerd om te investeren in energiebesparende
maatregelen.
De lokale overheid kan ook praktisch service bieden door te zorgen voor oplaadpunten voor elektrische
wagens en fietsen. Of door tijdelijk de installatie van zonneboilers en warmtepompen te ondersteunen.

Duurzaamheid kan ook gerealiseerd worden door lokaal aan te kopen (of minstens alle lokale spelers de
kans te geven) en korte ketenprojecten zoals restaurants die werken met lokale producten te promoten.

Een hoofdstuk apart is mobiliteit.
Dit is voor ondernemers een basisbehoefte én een groeiende zorg. Naargelang het type van ondernemer
en naargelang de reden van de verplaatsing vertaalt dit zich anders (bereikbaarheid voor klanten,
bereikbaarheid voor leveranciers, eigen mobiliteit).
Door de verspreide bebouwing en, wanneer we ons eenzijdig blijven richten op individueel georganiseerde
automobiliteit, rijden we onszelf echter vast.
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Hoe kan een lokale overheid ondernemers steunen om te komen tot een optimale mobiliteit?
Door een mobiliteitsvriendelijke ruimtelijke ordening.
Maatwerk, flexibiliteit en omzichtigheid zijn hierbij aan de orde: het permanent autoluw maken van
straten kan voor een stedelijke kern een goede zaak zijn. Voor een landelijke kern kan dit echter nefast
uitdraaien voor de handelaars, maar zou dit wel tijdelijk kunnen.

Ook moet de infrastructuur aangepast zijn: algemeen onderhoud, lokale bypasses zowel voor
voetgangers, fietsers als voor gemotoriseerd transport, ontsluitingsmogelijkheden via spoor en
water. Ontsluitingsroutes naar handelskernen en bedrijventerreinen moeten ook geschikt gemaakt en
gehouden worden voor vrachtververkeer. Een heldere bewegwijzering helpt hierbij. Denk ook aan de
‘vrachtwagentoets’: wordt een verkeerssituatie aangepast, kan een vrachtwagen er passeren? Zo
ja, dan is er ruim genoeg gedacht. Vrachtwagenchauffeurs zijn u overigens ook dankbaar wanneer
faciliteiten zoals douche, toilet en water voorzien worden.

Daarnaast dient er ruimte te zijn voor parkeren: comfortabele fietsstallingen, kort parkeren in
de kernen, gelegenheid tot lang parkeren aan de rand, met eventueel aansluitingsvervoer, en goed
gesitueerde laad- en loszones. Voor interventieteams (de loodgieter, de elektricien, de kinesist, de
huisarts) kan een interventiekaart om te kunnen parkeren op bewonersplaatsen een grote meerwaarde
betekenen. Ook kan men bekijken hoe door een meervoudig gebruik van de ruimte er parkeergelegenheid
kan gecreëerd worden.

Mobiliteitsstromen zijn nooit enkel lokaal. Daarom is overleg met alle stakeholders (ondernemers in
de mobiliteitsraad) en met naburige gemeenten aan de orde. Bestemmingsverkeer naar gemeente B
is immers doorgaand verkeer in gemeente A. En dan zijn er nog openbare werken en grote evenementen
en het eventueel hanteren van venstertijden. Voor de transportsector zou gebundelde en transparante
info over zulke venstertijden een handig instrument zijn bij de ritplanning.

We moeten nadenken over oplossingen voor de (dure) last mile in de logistieke keten in steden. Dit kan
via distributiecentra die ook kunnen dienen als stockageruimte voor de lokale handel (e-commerce),
alsook via dagranddistributie (leveringen in de vroege ochtend of ’s avonds/’s nachts) met stil transport.
Hierbij kunnen ook data en technologische oplossingen hulp bieden.

Grote evenementen en openbare werken hebben een grote impact op alle ondernemers. Deze
verdienen daarom een goede voorbereiding om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

32

UNIZO Witboek 2018

Unizo Nationaal - Duurzaamheid

2
Innovatie door samenwerking,
gefaciliteerd door de digitalisering

De wereld van vandaag is een geconnecteerde wereld. Mede dankzij de digitalisering is er meer gedeelde informatie
beschikbaar en kunnen, om te beginnen, standaardprocessen efficiënter en effectiever afgewikkeld worden.
De klassieke samenwerking tussen burger en beleid verloopt via diverse formeel georganiseerde adviesorganen,
zoals de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, binnenkort omgevingsraad), of de Raad Lokale
Economie, maar gaandeweg is het scala aan informatie-, inspraak-, samenspraak- en co-creatiemogelijkheden veel
ruimer geworden. Ook de te verwachten schaalvergroting van de gemeenten dwingt om de klassieke manieren van
werken te herdenken.

Hoe wordt innovatie door samenwerking een troef en biedt ze kansen voor
ondernemerschap?
Door samen een visie te ontwikkelen over waar men de komende 6 jaar naartoe wil, ook specifiek op
het domein economie.

Door na te denken over vormen van informatiedoorstroming, inwinnen van advies, inspraak,
samenspraak en co-creatie. Dit kan formeel georganiseerd zijn op een klassiek beleidsdomein (bv.
GECORO/omgevingsraad, sport…) of thematisch, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de herinrichting
van het openbaar domein of hinder bij openbare werken. In beide gevallen is het goed om vooraf goed
na te denken over wie de stakeholders zijn, in vele gevallen zijn dat zeker ook de ondernemers.
Zo adviseren we om in de GECORO/omgevingsraad vanuit het ondernemerschap minstens de
productiebedrijven buiten de kern én de handel/diensten/horeca binnen de kern op te nemen (de zgn.
“verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, en de verenigingen van handelaars”).
Daarnaast pleiten wij ervoor om minstens een keer per jaar in de raden lokale economie de toestand van
het economisch apparaat te bespreken. Zo vermijden we dat deze raden zich beperken tot de rol van
actiecomité ten voordele van de lokale handel.

We evolueren van een top-down- naar een overlegmodel. Dit werkt enkel wanneer de burger en de
ondernemer serieus worden genomen en er transparant wordt gereageerd op de adviezen en
inzichten die ingewonnen zijn.

Op het domein economie is het aangewezen dat er een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt is
voor ondernemers (de schepen en de ambtenaar/dienst economie). Op die manier ontstaan er
bestuurlijk en ambtelijk pleitbezorgers voor het lokaal economisch apparaat, door alle beleidsdomeinen
heen. Overigens is werken met specifieke aanspreekpunten ook dankbaar voor andere thema’s en bij
grote projecten, zoals grote openbare werken (horecacoach, bereikbaarheidsadviseur).
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Maak ook gebruik van de bereidheid van velen om zich lokaal in te zetten (projectbudget,
burgerbudget, hackaton voor de oplossing van complexe problemen, spreek ondernemers ook aan op
hun competenties).

Innovatie en co-creatie worden ook gestimuleerd door kort op de bal te spelen. Een grote wendbaarheid
van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat is daarbij een voorwaarde.

Er zijn veel data beschikbaar. Deze kunnen ingezet worden voor opsporing, objectivering en oplossing
van problemen. Overweeg ook het openbaar domein hiervoor aan te passen door Wi-Fi te voorzien.

Bij internationale verbroederingen, bekijk welke kansen hier kunnen liggen voor beider lokale
economieën.

Geen connectie zonder onthaal. Vergeet daarom niet uw nieuwe ondernemers te onthalen.
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3
Klantgedrevenheid in een belevings- en
betekeniseconomie

De economie is sterk aan het veranderen. Connectie, de centrale positie van de klant, het belang van waarden, de
opkomst van de deeleconomie (gebruikmaken van een dienst wordt belangrijker dan het hebben van een product),
sociaal ondernemerschap, de groeiende waardering voor het persoonlijk verhaal van de mens achter het product, de
beleving en de zorg voor de lange termijn zijn daar maar enkele uitingen van.

Hoe kan een lokale overheid hierop inspelen?
Door regelmatig haar reglementen te herdenken en, via de mogelijkheden die de digitalisering biedt, de
administratieve overlast voor ondernemers te beperken. Wat sterk gewaardeerd wordt, is ontzorging
van ondernemers door een constructieve houding wanneer een ondernemer op informele wijze
raad vraagt bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Binnen de administratie kan men
bijvoorbeeld ook werken met gemengde teams om complexe dossiers aan te pakken zodat vermeden
wordt dat de ondernemer van het kastje naar de muur wordt gezonden.

Door te kiezen voor bedrijvige en levendige kernen waar wonen, werken en recreatie zoveel mogelijk
gebundeld worden. Dit is meteen ook een bijdrage aan de sociale cohesie in een gemeente of stad, met
gunstige effecten op de veiligheid.
Door aandacht te hebben voor evenementen, toerisme en horeca. Een gemeente waar iets te
beleven valt, verhoogt haar aantrekkelijkheid voor jongeren en vermijdt een braindrain naar de grotere
steden.
Horeca is een belevenis op zich en ondersteunt het toerisme, de recreatie en de beleving van een
gemeentelijke kern. Daarom is een horeca-beleidsplan en het aanstellen van een horecacoach om
horecaondernemers te begeleiden, een goed idee.

Door zorg te dragen voor het openbaar domein, inbegrepen de netheid van zowel de gemeentekernen
als de ambachtelijke terreinen (management van bedrijventerreinen, esthetische bekleding van
afsluitingen van werven, innovatieve afvalinzamelingssystemen, duurzaam materiaalgebruik).

Door een veilige omgeving te creëren en ondernemers hierin te ondersteunen (preventieadvies,
overleg over het zonaal veiligheidsplan, het BINZ Buurtinformatienetwerk Zelfstandigen, blauw op straat
bij evenementen en op bedrijventerreinen).

Door een sterke regie kinderopvang die voldoende (financiële) ondersteuning voorziet voor sociale
ondernemers in de kinderopvang en starters in het bijzonder. Alsook door samenwerking te activeren
tussen lokale bedrijven/KMO’s met de kinderopvang. Verder inzetten op het lokale Huis van het Kind als
belangrijke verbindende sector.
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Door rond de deel- en sociale economie een gelijk speelveld te creëren en bij initiatieven zoals
gezamenlijke aankopen, repaircafés en korte keten-initiatieven te bekijken hoe de bestaande lokale
economische spelers betrokken kunnen worden.

Door zonder vooroordelen oog te hebben voor de specifieke noden van ondernemers in moeilijkheden
(sociaal onderzoek in functie van het tijdelijk recht op leefloon, artikel 60, tijdelijke opvang in noodwoningen,
doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten).
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4
Ondernemend

Een goed draaiende en lokaal verankerde lokale economie biedt tewerkstellingskansen voor inwoners, inkomsten voor
de gemeentekas en de levendigheid van dorp of stad. Daarom verdient ook dit aspect de volle aandacht.

Hoe kan de lokale overheid de lokale economische spelers ondersteunen ?
Door een proactieve, oplossingsgerichte hands-on mentaliteit waarmee men kort op de bal speelt en
het doel belangrijker is dan de letter van het reglement.

Door een faire en stabiele fiscaliteit waardoor men waar voor zijn geld krijgt. Voorbeelden van
pestbelastingen die het ondernemerschap ontmoedigen zijn belastingen op drijfkracht, verspreiding van
reclamedrukwerk, overdreven dossierkosten om vergunningen te krijgen, belastingen op het openblijven
na het sluitingsuur, belasting op drankslijterijen, belastingen op zonnepanelen als bedrijfsoppervlakte,
taksen voor aanplakborden of het laten betalen voor bestekken in het kader van overheidsopdrachten.

Door steun en ondersteuning waar het nuttig is.

Door onderwijs en economie met elkaar te verbinden via demonstratie-evenementen of het ondersteunen
van bedrijfsbezoeken.

Door goede regelingen, zoals een helder traject voor de behandeling van vragen. Zo stelt UNIZO voor om
voor eenvoudige vragen een antwoordtermijn van 3 werkdagen als maximum te nemen. Bij openbare
aanbestedingen is het aangewezen snel te informeren zodat men de opdracht kan inplannen of zich op
andere opportuniteiten kan focussen.

Door toegang tot het containerpark te bieden voor afval dat vergelijkbaar is met particulier afval.

Door een aankooppolitiek die stabiel is in de tijd en ook lokale spelers aan bod laat komen (liever een
fotograaf dan een fotohokje). De nieuwe wet overheidsopdrachten biedt kansen om de administratieve
rompslomp te verminderen. Overheden kunnen overigens ook een rol opnemen in de strijd tegen sociale
dumping. Men moet wel redelijk blijven bij het opleggen van sociale clausules. Die moeten haalbaar
blijven voor kleinschalige ondernemingen. Beter is positieve actie zoals Talentenwerf in de bouwsector
waarbij men samen erin slaagt werkzoekenden op te leiden tot valabele arbeidskrachten in de bouw.
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Bijlage #1

Waregem
1 januari

2005

2006

2007

2008

2009

Aantal inwonders ( 0-19 j )

8.309

8.207

8.133

8.094

8.083

Groei ( 2005 = 100 )

100,0

98,8

97,9

97,4

97,3

Vlaams Gewest

100,0

100,5

100,9

101,3

102,0

Aantal inwonders ( 20-64 j )

21.574

21.510

21.502

21.620

21.717

Groei ( 2005 = 100 )

100,0

99,7

99,7

100,2

100,7

Vlaams Gewest

100,0

100,5

101,3

102,1

102,7

Aantal inwonders ( 65 en ouder )

6.036

6.135

6.196

6.249

6.390

Groei ( 2005 = 100 )

100,0

101,6

102,7

103,5

105,9

Vlaams Gewest

100,0

101,0

101,4

102,5

104,0

Een aantal verklaringen voor deze cijfers zijn zeker terug te vinden in volgende gegevens
Een algemene denataliteit. (Hoewel er in 2016 opnieuw lichte stijging was waar te nemen, bleven de
geboortecijfers sedert 2000 stelselmatig dalen).
Een toenemende vergrijzing van de bevolking die volgens het Planbureau nog zal toenemen: ‘de Belgische
bevolking vergrijst. in 2016 telde ze één 67-plusser voor 4 personen tussen 18 en 66 jaar. In 2060 is die
verhouding 1 op 2,5.” (Bron: www.plan.be).
Het lage aantal migranten (4,4%). Hierbij denken we vooral aan de samenstelling van de gezinnen en het aantal
kinderen per gezin. Op de site belgium.be die de informatie van de diensten van de overheid communiceert, lezen
we het volgende: In 2014 lag de vruchtbaarheidsgraad op 1,74 kinderen per vrouw. Het vruchtbaarheidscijfer
van buitenlandse vrouwen in België (2,32) ligt duidelijk hoger dan dat van Belgische vrouwen.
De grote attractiviteit van de stad voor senioren.
Het aanbod van de huisenmarkt
...
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.036

8.012

7.940

7.930

7.855

7.791

7.789

7.786

96,7

96,4

95,6

95,4

94,5

93,8

93,7

93,7

102,5

103,1

103,3

103,4

103,5

103,9

104,3

104,8

21.736

21.852

21.888

21.935

22.085

22.164

22.246

22.343

100,8

101,3

101,5

101,7

102,4

102,7

103,1

103,6

103,1

103,9

104,3

104,6

104,7

104,9

105,1

105,4

6.534

6.729

6.923

7.095

7.215

7.386

7.571

7.742

108,3

111,5

114,7

117,5

119,5

122,4

125,4

128,3

105,7

107,4

109,9

111,8

113,8

116,0

117,9

119,8

Opmerkingen:
Een afname van het aantal inwoners tussen 0 en 19 jaar van 6,3 %
t.o.v. een gemiddelde stijging in het Vlaams Gewest van 4,8 %.
Een toename van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder van 28,3 %
t.o.v. een gemiddelde stijging in het Vlaams Gewest van 19,8 %.
Bronnen:
> Commercieel-strategisch plan in opdracht van WAGSO - Stad Waregem, Dominique Desmeytere - INDRO bvba,
november 2017
> Gemeentemonitor, Agentschap binnenlands bestuur, Statistiek Vlaanderen,
Editie 2018
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Bijlage #2
Het Laatste Nieuws - Peter Lanssens - 19 december 2015

100 huizen voor jonge gezinnen
OP TERREIN VLAKBIJ GEWESTWEG KORTRIJK-GENT KOMT OOK NIEUWE KAZERNE

Na vier jaar onderhandelen is de kogel door de kerk. Het stadsbestuur heeft in Sint-Eloois-Vijve een terrein van vier
hectare gekocht in de buurt van gewestweg Kortrijk-Gent. Daar komen honderd huizen voor jonge gezinnen. Voor de
brandweer is een nieuwe kazerne gepland.
De stad Waregem koopt van twee private eigenaars een terrein van 40.000 vierkante meter op de hoek van de
Gentseweg (N43), Expresweg (N382), Schoendalestraat en Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve. De kostprijs bedraagt
ruim 3 miljoen euro.
Schepen van Financiën en Woonbeleid Rik Soens (CD&V) heeft vier jaar onderhandeld om de grondaankoop te kunnen
regelen. Op het terrein is ruimte geserveerd voor honderd huizen. Die komen grotendeels op de hoek van Zonneveld,
de Spoorweglaan en de Schoendalestaat. Het autonoom gemeentebedrijf Wagso staat in voor de verkaveling. Het is
een kwarteeuw geleden, destijds met de Insectenwijk in Desselgem, dat de stad dat in eigen regie deed.
30 procent goedkoper
“We denken aan een grondprijs van 175 tot 185 euro per vierkante meter”, zegt schepen Rik Soens. “Dat is zo’n dertig
procent goedkoper dan de gemiddelde grondprijs van zo’n 230 euro per m² in Waregem. We mikken vooral op jonge
gezinnen. Die hebben het financieel soms moeilijk hebben om in een eigen woning te investeren. Wie een bouwperceel
wil kopen, mag nog geen eigenaar zijn van een ander huis of stuk grond. We gaan een bouwverplichting in tijd opleggen.
Een huis bouwen en snel weer verkopen om te speculeren, is verboden. Kopers kunnen wel vrij bouwen met wie ze
willen. Niemand heeft verplichtingen aan een bouwpromotor. Belangstellenden kunnen rechtstreeks het
gemeentebedrijf Wagso contacteren”, aldus Soens.
De gemeenteraad behandelt in januari het dossier. Dan komt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aan bod. De eerste
kavels komen in 2017 op de markt. De eerste huizen staan er in 2018.
Rechtover Quick
Tegenover de vestiging van hamburgerketen Quick wordt tussen 2018 en 2020 een brandweerkazerne gebouwd, die
door hulpverleningszone Fluvia gehuurd wordt. De bouw kost de stad nog eens ruim 3 miljoen euro.
De kazerne in de Weversstraat in ’t Gaverke in Waregem is verouderd en slecht gelegen. De brandweerpost in de
Liebaardstraat in Beveren-Leie is eveneens voorbijgestreefd. “De nieuwe locatie is ideaal”, zegt commandant Frank
Maertens van de hulpverlenzingszone Fluvia. “Zowel Wielsbeke en Waregem en deelgemeenten zullen erg vlot
bereikbaar zijn. De brandweer moet ook regelmatig richting Zulte en Deinze voor versterking tijdens interventies. Ook
dat gebied zal vlot bereikbaar zijn. De nieuwe kazerne komt in de nabijheid van woonkernen, waar jonge mensen
wonen. Dat is belangrijk om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.”
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Foto Deleu
Schepen Rik Soens bij het terrein waar
een woonbuurt en een brandweerkazerne gepland zijn.

Foto Deleu
Nieuwe toekomstige wijk te Sint-Eloois-Vijve (aan de voormalige gebouwen van Eribo t.h.v. Zonneveld - Spoorweglaan):
bouwgronden 30% goedkopen via Wagso : dit om jongeren de kans te bieden een eigen stekje te bouwen in de
omgeving van Waregem. Meer zo’n initiatieven zijn welkom.

Bijlage #3

Winkelaanbod per winkelgebied
Aantal winkels
FF 2014

FF 2015

FF 2016

FF 2017

Evolutie
2014-2017

84

84

91

92

8

Centrum Waregem

357

353

330

338

-19

Verspreide bewinkeling Waregem

241

232

222

224

-17

Kortrijkseweg-Beveren-Leie

72

68

70

68

-4

Liebaardstraat

37

36

36

35

-2

Verspreide bewinkeling Desselgem

49

55

49

55

6

5

5

5

5

0

16

15

18

18

2

Winkelgebieden
Gentseweg

Wijmeriestraat
Verspreide bewinkeling Sint-Eloois-Vijve
Holstraat

21

22

21

21

0

Verspreide bewinkeling Beveren-Leie

23

24

22

20

-3

Centrum St.-Eloois-Vijve

28

28

27

27

-1

Kortrijkseweg-Desselgem

6

Totaal Waregem

939

-6
922

891

903

-36

WVO (in m²)
Winkelgebieden
Gentseweg

FF 2015

FF 2016

FF 2017

Evolutie
2014-2017

40.632

40.453

45.735

47.371

6.739

Centrum Waregem

25.740

24.147

23.482

27.046

1.306

Verspreide bewinkeling Waregem

18.773

18.113

17.282

16.880

-1.893

Kortrijkseweg-Beveren-Leie

9.047

8.253

8.637

9.567

520

Liebaardstraat

4.609

4.518

4.506

5.004

395

Verspreide bewinkeling Desselgem

4.373

3.850

3.627

3.445

-928

Wijmeriestraat

2.780

2.804

2.804

2.804

24

Verspreide bewinkeling Sint-Eloois-Vijve

2.274

2.049

2.279

2.279

5

Holstraat

909

1.222

1.222

1.264

355

Verspreide bewinkeling Beveren-Leie

443

526

564

571

128

Centrum St.-Eloois-Vijve

435

452

400

480

45

Kortrijkseweg-Desselgem

238

Totaal Waregem
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110.254

-238
106.387

110.539

116.711

6.457

% LEEGSTAND (in % WVO)
FF 2014

FF 2015

FF 2016

FF 2017

Evolutie
2014-2017

Gentseweg

1,1%

1,6%

5,1%

4,0%

2,9%

Centrum Waregem

9,9%

11,7%

10,1%

19,4%

9,5%

Verspreide bewinkeling Waregem

2,3%

3,0%

2,6%

4,0%

1,7%

11,4%

8,2%

0,4%

17,8%

6,4%

0,7%

2,1%

4,7%

2,9%

2,2%

16,3%

0,6%

1,7%

13,7%

-2,6%

Wijmeriestraat

-

-

-

-

Verspreide bewinkeling Sint-Eloois-Vijve

-

-

-

-

Winkelgebieden

Kortrijkseweg-Beveren-Leie
Liebaardstraat
Verspreide bewinkeling Desselgem

4,4%

6,0%

6,8%

9,9%

5,5%

18,1%

31,0%

23,6%

41,2%

23,1%

Centrum St.-Eloois-Vijve

-

5,9%

12,5%

37,5%

Kortrijkseweg-Desselgem

4,8%

5,2%

9,2%

Holstraat
Verspreide bewinkeling Beveren-Leie

Totaal Waregem

4,8%

4,4%

Besluit
Langs de Gentseweg nam de winkelvloeroppervlakte in de periode 2014-2017 toe met 6 739 m².
41% van de WVO in 2017 bevindt zich langs de Gentseweg.
De leegstand in het centrum steeg op een jaar tijd met 9,5% tot een totaal van 19,4%.

Bron:
Gemeentelijke feitenfiches detailhandel, 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be
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Baanwinkels: stop aub met het vergunnen van centrumgelateerde winkels (kledij - schoenen - …). Dit heeft enkel maar
negatieve gevolgen in de nabije toekomst: leegstand - mobiliteitsproblemen - kernverzwakking voor Waregem en zijn
deelgemeenten (lees artikel ‘de leegstand regeert het land’: voorkom te beginnen vanaf nu zo’n scenario).

Knack - Jeroen de Preter - 18 Januari 2017, pagina 54

De leegstand regeert het land
Leegstand. Onze steden voor die woekerende kanker behoeden: in theorie is het een prioriteit voor alle
overheden in ons land. In de praktijk blijven de ‘baanwinkels’ en shoppingcentra buiten de steden terrein
winnen. ‘De moderne consument is verwend, lui en uitstekend geïnformeerd. Dat is de doodsteek voor de
handelskernen.’
Nee, een vibrerende metropool is Boom nooit geweest. Maar toch. Ooit, tot pakweg twintig jaar geleden, was het aan
de oever van de Rupel best aangenaam toeven. Boom had bij het begin van deze eeuw nog mooie platenwinkels,
een ruime keuze aan boetieks, volkse maar ook goedburgerlijke horeca en – dé trekpleister van de Grote Markt – de
cinema Multiskoop.
Multiskoop sloot tien jaar geleden de deuren, de ene na de andere handelszaak zou dat voorbeeld volgen. Het resultaat
is niet mooi om te zien. Vandaag is Boom met 20 procent leegstand de recordhouder in Vlaanderen, en zelfs dat cijfer
is in zekere zin gevlijd. Nog dramatischer zijn de cijfers in de handelskern van de gemeente, waar meer dan een derde
van de handelspanden staat te verkommeren. Daar floreren alleen de apothekers nog.
Wat maakt Boom vandaag zo ziek? Naar een oorzaak is het niet lang speuren.
Boom wordt in tweeën gesneden door de A12, de drukke verbindingsweg tussen Antwerpen en Brussel die wel een
parodie lijkt op de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Rijdend of – vaker nog – stilstaand op die weg eisen de meest
diverse consumptieparadijzen om ter schreeuwerigst je aandacht op. Zo ook A12 Shopping, een onherbergzaam
retailpark met onder meer vestigingen van Decathlon, H&M en Action. Het ligt nauwelijks een drietal kilometer van de
Boomse handelskern verwijderd. Dat A12 Shopping die handelskern beschadigt, lijdt geen twijfel.
‘Voor een kleine middenstander is het hier bijna onmogelijk om nog rendabel te zijn’, vertelt Dany Bosteels, Open VLDschepen van Ruimtelijke Ordening. ‘Middenstanders die gebleven zijn, zoals de wat chiquere kledingzaak Van den Bril,
teren vaak op oud kapitaal. Dat ze hun zaak niet verkopen, zegt iets over hun trouw aan en hun engagement met de
gemeente die hun ooit weelde bracht.’ Bosteels zegt dat de Boomse handelskern onder e-commerce te lijden heeft.
En dat vorige besturen de mobiliteit in de gemeente hebben bemoeilijkt. Maar hij weet ook dat het grootste kwaad
al eerder was geschied. De voorbije decennia is de A12 geëvolueerd van een verbindingsweg naar een soort driveinshoppingcenter. Bosteels noemt de huidige kakofonie een product van een ‘oude mentaliteit’, een tijdgeest waarin
alleen aan Koning Auto werd gedacht.
Is die mentaliteit vandaag wel verdwenen? Ja, de Vlaamse overheid vaardigde de voorbije jaren decreten uit om de lokale
handelskernen te versterken. Maar ze vergunt daarom niet minder zogenoemde ‘baanwinkels’, shoppingcenters en
retailparken buiten die handelskernen. Zo ook langs de A12. Naast A12 Shopping wordt vandaag een bowlingcentrum
gesloopt. In de plaats moet The BLVD komen, een – u raadt het nooit – gloednieuw shoppingcenter.
Dany Bosteels noemt het waanzin. ‘Ik geloof ook niet dat dit model kan blijven werken. In afwachting proberen we er
hier het beste van te maken.’ Zo wil de gemeente elke week vijftig tickets voor het lokale maar wereldberoemde festival
Tomorrowland verspreiden via de middenstand, en dat vijf maanden lang. ‘We moeten onze weinige troeven maximaal
uitspelen.’
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De inzinking van de rand
De Bomenaars zijn niet de enigen die hun handelskern in ijltempo zien verschralen. Cijfers van Detailhandel Vlaanderen
leren dat zo goed als alle Vlaamse steden en gemeenten de leegstand spectaculair hebben zien toenemen. Het zijn
dramatische cijfers, maar ze vertellen niet het hele verhaal.
Neem Antwerpen, dat zichzelf graag als dé winkelstad van Vlaanderen promoot maar een leegstand van meer dan
12 procent heeft. Is dat geen ernstig probleem? Anneleen Desmyter, ceo van vastgoedvennootschap Qrf City Retail,
nuanceert. ‘In de centrale winkelstraten van Antwerpen, Gent of Brussel is er nauwelijks leegstand – klassiekers als de
Meir of de Nieuwstraat blijven gegeerd, ondanks de groei van e-commerce. De centra van die grote steden hebben ook
niet of nauwelijks te lijden onder de concurrentie van shoppingcenters of grote retailparken buiten de stad. Dat heeft
alles te maken met beleving: winkelen in Antwerpen of Gent is voor veel mensen een daguitstap. Zeker Antwerpen is
erin geslaagd om op die behoefte in te spelen. Het is dé modestad, met behalve unieke winkels ook een scala aan
horecazaken, van authentiek tot hip. Die ervaring zal een shoppingcenter nooit kunnen bieden.’
Dat Antwerpen niettemin zulke hoge leegstand kent, heeft veel – zo niet alles – te maken met wat zich in de rand
afspeelt. Desmyter: ‘Voor de ooit florissante winkelstraten in randgemeentes als Deurne of Merksem zijn de retailparken
of Wijnegem Shopping Center wél concurrenten. In die straten staan veel panden leeg. Stilaan verschuift ook hun
identiteit: handelspanden worden er getransformeerd tot kantoorruimtes of woningen. En die tendens zal zich
doorzetten. Veel winkelstraten in de rand zitten tussen twee stoelen: je kunt er niet zo efficiënt winkelen als in een
retailpark buiten de stad, en ze bieden niet de beleving die je in het centrum vindt.’
Het hoofd van de consument Krimpen of, in sommige gevallen, langzaam doodbloeden. Volgens John Collin, directeur
bij vastgoedadviseur CBRE, zal dat ook het droeve lot zijn van veel kleinere Vlaamse centrumsteden. Collin volgt de
evoluties in de retailmarkt al meer dan dertig jaar. Hij zag winkelsteden als Lier, Sint-Niklaas of Turnhout langzaam
maar zeker uit de gunst van de ketenwinkels raken. Zal het tij ooit nog keren? Dat betwijfelt hij sterk. ‘In mijn vak is de
voorbije twintig jaar zowat alles veranderd. En zowat alle evoluties waren in het nadeel van de middelgrote en kleinere
centrumsteden.’
Een eerste belangrijke evolutie was volgens Collin een typisch Belgische: de wildgroei van baanwinkels langs rijkswegen.
‘Denk aan de A12, maar ook aan de steenweg tussen Leuven en Mechelen of die tussen Gent en Deinze. Langs die
wegen is er de voorbije twintig jaar maar wat op los gebouwd, zonder ook maar het begin van een overkoepelende
visie. In Nederland hadden ze die visie bijvoorbeeld wel. Daar staat de overheid modewinkels alleen toe in steden of
shoppingcenters. De Vlaamse overheid doet nu pogingen om de baanwinkels in grote retailparken te centraliseren.
A12 Shopping is zo’n voorbeeld, maar geef toe: een aangename plek is dat niet. Ik moet u ook niet vertellen dat zulke
parken de handelskernen van de omliggende gemeenten of kleinere steden leegzuigen.’
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A12 Shopping is illustratief voor nog een andere ontwikkeling: de opkomst van de grote ketens. John Collin: ‘In de
mode, bijvoorbeeld, heb je vandaag drie grote groepen: H&M, Primark en Zara. Drie giganten, die alle segmenten in
de markt bedienen en met scherpe marges kunnen werken. Ze maken het de kleinere spelers als MS Mode of Esprit
bijzonder moeilijk. En net die kleinere spelers vind je vooral in de centrumsteden. Hetzelfde fenomeen zie je bij de
meubelwinkels, waar Ikea de scepter zwaait. Of denk aan de sportartikelen, waar Decathlon de lakens uitdeelt. Niet
zo lang geleden had je in elke kleine stad wel een zelfstandige sportwinkel. Vandaag zijn die bijna allemaal verdwenen.’
En dan is er een derde belangrijke evolutie: die in het hoofd van de consument. Collin: ‘Cru gezegd: de moderne
consument is verwend, lui en uitstekend geïnformeerd. De functionele shopper wil zo snel en goedkoop mogelijk
winkelen. De funshopper wil innovatie, nieuwe concepten, ambiance en leuke horecazaken. Dankzij het internet weten
mensen ook perfect waar ze hun gading kunnen vinden. Voor een stad als Lier betekent die nieuwe consument
de doodsteek. Ik ben er nogal zeker van: een dertiger die vandaag in Lier woont, koopt niet in eigen stad. Voor
het functionele rijdt hij naar de baanwinkels, voor de beleving gaat hij naar Antwerpen, de rest bestelt hij online. De
winkelketens weten dat ook. Grotere centrumsteden zoals Leuven of Mechelen houden nog stand, maar ze zullen alles
uit de kast moeten halen om niet ten onder te gaan.’

Leegstandstaks
Welkom in Ninove, een stad met bijna 40.000 inwoners, een groot shoppingcentrum en een piepkleine cinema. Zeker
tot 2008 was leegstand er geen noemenswaardig probleem. Tot handeldrijvend Ninove geconfronteerd werd met een
perfect storm . In zeven jaar tijd groeide het aantal leegstaande panden van 11 naar 98 stuks. ‘Een jaar of zes geleden
viel het me voor het eerst op’, zegt Alain Triest, Open VLD-schepen van Lokale Economie. ‘De laatste drie jaar is het
snel gegaan.’ Om het probleem te lijf te gaan, bestelde Triest vorig jaar een studie bij experts. ‘De conclusie kwam hard
aan. Samengevat: wijzigen we ons beleid niet, dan hébben we over tien jaar geen handelskern meer.’
Ook de Ninovieters, zo blijkt uit de studie, zijn niet blind voor de voordelen van internetshoppen. De binnenstad mijden ze
wegens een tekort aan parkeerplaatsen of de slechte bereikbaarheid. Voor snelle aankopen rijden ze naar baanwinkels,
funshoppen doen ze liever in Aalst en Gent, maar ook in Brussel en zelfs Antwerpen. Alain Triest: ‘De tijd dat mensen
in Ninove kwamen funshoppen is voorbij. Het heeft ook geen zin dat wij, als kleine stad, een strijd aangaan die we niet
kunnen winnen.’ Om zijn stad niet te laten verpieteren, heeft de schepen een actieplan opgesteld. Dat bevat onder
andere een leegstandstaks, de aanstelling van een centrummanager, en het inmiddels beproefde recept: pop-upstores
voor jonge starters. Maar of het zal volstaan?
Cijfers illustreren dat het verhaal van de baanwinkels nog niet afgelopen is. In 2015 nog groeide de oppervlakte van zulke
winkels met meer dan 100.000 vierkante meter. Ninove laat zich niet onbetuigd. Terwijl de handelskern zienderogen
leegloopt, plant projectontwikkelaar Mitiska een nieuw retailpark aan de Brakelsesteenweg, op een steenworp van
het stadscentrum. Het stadsbestuur is tegen, en waarschuwt voor nog meer leegstand én extra fileleed op de al
zwaarbelaste steenweg. Of dat de plannen zal verijdelen, is zeer de vraag. ‘De provincie heeft het project vergund’,
zegt Triest. ‘Dat is opmerkelijk, want tegelijkertijd geeft ze ons middelen om de handelskern te versterken. Van veel visie
getuigt dat niet.’

Brussel staat bol
De handelskernen versterken én grote nieuwe retailprojecten vergunnen: het gebeurt niet alleen in Ninove of Boom.
Op niet eens dertig kilometer van beide plaatsen ligt Brussel. Onze hoofdstad is pas bevallen van het reusachtige
winkelcentrum Docks Bruxsel en is zwanger van Neo, een nog grootschaliger project, amper drie kilometer westwaarts.
En uiteraard is er ook nog Uplace, het geplande geesteskind van ondernemer Bart Verhaeghe, enkele kilometers naar
het noorden.
Is er in deze regio wel plaats voor drie nieuwe shoppingparadijzen? ‘Onmogelijk’, zegt John Collin. ‘Ik betwijfel zelfs
of er plaats is voor twee. Toen Bart Verhaeghe zijn project tien jaar geleden voorstelde, was ik onder de indruk. Een
shoppingcenter dat volop inzette op beleving: toen was dat iets volledig nieuws. Maar het zal nog minstens twee jaar
duren voor Uplace er is. Echt vernieuwend zal het niet meer zijn. Intussen heeft Docks Bruxsel de deuren al geopend:
de Waalse ontwikkelaar Equilis is iedereen te snel af geweest. Of Docks een succes zal zijn, is een andere vraag. De
architectuur is aantrekkelijk – aan de rand van Schaarbeek – maar de locatie een groot vraagteken.’
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Collin voorspelt dat de nieuwe shoppingcenters niet alleen concurrenten voor elkaar zijn. Hij verwacht ook een negatieve
invloed op de Brusselse handelskern én de bestaande winkelcentra, zoals Westland en Woluwe Shopping Center.
‘Daar zullen slachtoffers vallen. Ook de impact op de omliggende steden en gemeenten mag je niet onderschatten.
In Vilvoorde zal er sowieso meer leegstand komen, Uplace of niet. En ook Leuven en Mechelen zullen het voelen.
Grote retailers twijfelen nu al of ze zich in een van die twee steden zullen vestigen. Ze willen eerst weten wat er met
de shoppingcentra in het noorden van Brussel gaat gebeuren. Een minder chaotische politieke besluitvorming had die
situatie kunnen vermijden.’

Kibbelende politici
Supporters van de nieuwe winkelcentra beweren dat hun komst ook goed kan uitpakken voor de nabije handelskernen.
Dat beweerde bijvoorbeeld Freddy Willockx, voormalig SP.A-burgemeester van Sint-Niklaas en de geestelijke vader van
het aldaar gelegen Waasland Shopping Center. Toen hij in 2006, twee jaar na de opening van het complex, gevraagd
werd of hij de handelskern van zijn stad niet om zeep had geholpen, vroeg hij om een beetje geduld. Specialisten
hadden hem gezegd dat het winkelcentrum de prijzen in de binnenstad zou doen zakken. Een snelle wederopstanding
zou daarvan het gevolg zijn. ‘En dat effect zien we nu al’, klonk het toen. Elf jaar later blijft Sint-Niklaas wachten op de
beloofde renaissance. ‘Ik denk niet dat ze er nog zal komen’, voorspelt John Collin. ‘Voor steden als Sint-Niklaas zie ik
maar één oplossing. Ze moeten hun winkelcentrum zo klein en bereikbaar mogelijk maken, en inzetten op kleine, lokale
handel. Op de winkelketens moeten ze niet meer rekenen. Die zijn voorgoed vertrokken.’
Anneleen Desmyter is iets optimistischer. Volgens haar zullen de gevolgen van nieuwe Brusselse shoppingcentra voor
de omliggende steden en gemeenten al bij al beperkt blijven. ‘Een belangrijke groep consumenten houdt niet van de
artificiële sfeer van zo’n centrum. Zij zullen altijd de authenticiteit van een stad blijven verkiezen, of het nu Brussel, Aalst
of Leuven is. Maar zeker de kleinere steden moeten op hun tellen passen. Sommige doen dat trouwens al. Kijk naar
Mechelen. Bij het begin van deze eeuw was dat een vuile, onaantrekkelijke stad. De lokale politiek heeft het tij daar
kunnen keren. Tegelijkertijd is het ook de schuld van kibbelende politici dat het ooit zo florissante Turnhout verloederd
is.’

Met dank aan de files
Een kapitale kwestie is in dit verhaal nog onderbelicht gebleven. Wat met de mobiliteit? John Collin zei het al: de
moderne consument is lui. Winkelen doet hij bij voorkeur met de auto, en die auto wil hij ook zo dicht mogelijk bij zijn
favoriete winkelgebied kunnen parkeren. Collin: ‘Dat hij daardoor nog meer druk zet op de mobiliteit, s geen punt. De
consument maakt er geen groot probleem van dat hij in de file moet staan. Zolang hij maar op weg is naar een plek
waar iets te beleven valt. Zijn steden als Lier of Turnhout niet optimaal bereikbaar, dan mogen ze het vergeten.’
Het laatste woord is voor Dany Bosteels, schepen in de gemeente waar deze Ronde van Vlaanderen begon. Hoop is
een schaars goed in Boom, maar dat ligt niet aan Bosteels. Hij twijfelt er niet aan: binnen afzienbare tijd wordt Boom
gered door dezelfde mentaliteit die zijn gemeente de voorbije decennia zoveel pijn heeft gedaan. ‘Uitgerekend het
mobiliteitsprobleem zal ons redden’, denkt hij. ‘Er komt een dag dat we de files en de eenheidsworst moe zijn, en de
charmes van het lokale winkelen zullen herontdekken.’
Bosteels: ‘U had hier moeten zijn tijdens de kerstperiode. Er waren kraampjes, mensen kwamen elkaar tegen op straat
en dronken samen een glas, zonder dat ze zich zorgen moesten maken over controles. Ze vonden hier de warmte en
de nabijheid waaraan we de komende jaren meer dan ooit behoefte zullen hebben. Maar ik besef het: de weg is nog
lang, en wij komen van ver. We moeten niet vertrekken van nul, maar van min honderd.’
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Het Laatste Nieuws - Peter Lanssens - 15 maart 2017

Wildgroei aan baanwinkels moét stoppen
ONVREDE OVER KOMST FILIAAL VAN LIDL EN KRUIDVAT LANGS N43

De Gentseweg (N43) in Sint-Eloois-Vijve verwelkomt met Lidl en Kruidvat wéér nieuwe baanwinkels. Kleinhandelaars
in hartje Waregem maken zich zorgen. “De emmer is meer dan vol”, zegt lokaal Unizo-voorzitter Geert Vanderhaegen
(57). “Het stopt nu echt”, sust schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V).
Met Viva Shopping opende anderhalf jaar geleden een nieuw winkelcentrum naast Carrefour in Sint-Eloois-Vijve. Dat
lag al gevoelig, maar nu krijgt enkele honderden meters verder nog een tweede winkelcentrum vorm. Waar Europoint,
gespecialiseerd onder meer in kantoorbenodigdheden, interieur en decoratie, een uitbreiding met de bouw van zeven
nieuwe winkelpanden combineert. Zo opende er op een oppervlakte van 1.490 vierkante meter al de grootste Lidlsupermarkt van Vlaanderen. Hypermodern, met aandacht voor verse producten. Drogisterijketen Kruidvat opent
er binnenkort een nieuwe vestiging. En eerder streek modeketen Poker Jeanstore er neer met een nieuwe zaak.
Kleinhandelaars in het centrum van Waregem vrezen voor een moordende concurrentie.
”Zo gaven we eerder al tal van keren aan dat modezaken énkel in het centrum van Waregem thuishoren”, benadrukt
Geert Vanderhaegen. “Er komen algemeen bekeken gewoon veel te veel baanwinkels bij langs de Gentseweg. Unizo
gaf voor Viva Shopping een negatief advies, maar daar werd geen gevolg aan gegeven. Wat het project van Europoint
betreft, konden we zelfs geen advies geven. We zijn gepasseerd.”
H&M op komst?
Opmerkelijk is dat het stadsbestuur nochtans een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aanpaste om er baanwinkels aan
banden te leggen. Dat merkte ook sp.a-gemeenteraadslid Mario Verhellen op de jongste gemeenteraad op. “Maar dat
RUP omhelst enkel de strook langs de N43 tussen het kruispunt met de Vijfsweg en Posterijstraat en de grens met
Zulte”, verduidelijkt schepen Chanterie. “Het RUP is dus niet van kracht aan de kant waar Viva Shopping en Europoint
zitten. Ik kan met de ontwikkeling van Europoint leven. Zo is er geen plaats in het stadscentrum voor een warenhuis
met de omvang van de Lidl.”
“En ondanks de nieuwe Kruidvat, blijft ook de huidige Kruidvat op de Markt in Waregem. Het huurcontract is recent
zelfs met negen jaar verlengd. Maar ik snap Unizo wel. Ik zeg daarom dat de grens nu zeker bereikt is. Na de voltooiing
van het project van Europoint, komen er geen nieuwe baanwinkels meer bij langs de N43 in Sint-Eloois-Vijve.”

“Er wordt trouwens óók op nieuwe ketens in het centrum ingezet. Zo is er nog altijd sprake van een vestiging van de
Zweedse modeketen H&M, in de Stormestraat of Stationsstraat. Hopelijk volgt er snel meer nieuws. Als we zo’n ketens
met speciaalzaken combineren in het centrum, zit het goed”, aldus Chanterie.
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Foto Deleu
De nieuwe Lidl op de Gentseweg,
een van de zoveelste nieuwe baanwinkels.
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https://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-nav-hoge-winkelleegstandscijfers-veel-meer-inzettenop-herbestemming-lege
3 februari 2018

UNIZO n.a.v. hoge winkelleegstandscijfers:“Veel
meer inzetten op herbestemming lege winkelruimte”
“Er moet meer ingezet worden op de herbestemming van leegstaande handelspanden in onze gemeentekernen.” Dat
zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, naar aanleiding van de recentste leegstandscijfers die
Locatus gisteren publiceerde. Daaruit blijkt dat inmiddels al meer dan 10 procent van alle winkeloppervlakte in ons land
leeg staat.
“Er moet in de eerste plaats een bouwstop komen voor grote retailcomplexen buiten onze centra”, zegt Danny Van
Assche. “Tegelijk moeten we inzien dat heel wat leegstaande panden in onze centra nooit opnieuw een retailfunctie
zullen krijgen. Willen we vermijden dat daardoor de levendige ‘bedrijvigheid’ uit onze kernen verdwijnt, dan moeten
alle betrokkenen samen inzetten op nieuwe, aantrekkelijke functies voor deze panden. Zo kunnen winkelpanden,
bijvoorbeeld, worden aangepast voor een dokterspraktijk, voor kleinschalige, niet hinderlijke maakbedrijven, voor
(openbare) diensten aan burgers. Kortom, functies die volk naar onze centra lokken en onze centra levendig en actief
houden. Dat is de essentie van onze UNIZO-werking voor ‘Bedrijvige Kernen’.
Om te illustreren hoe zo’n geslaagde herbestemming van een gebouw er in de praktijk kan uitzien verwijst UNIZO,
bijvoorbeeld, naar de “Tandartsengroep” in het centrum van Haacht. Het gebouw waarin de praktijk is ondergebracht,
was oorspronkelijk een garage. Later zat er nog even een doe-het-zelf-zaak in, maar toen die vertrok stond het pand
meer dan zeven jaar leeg. Een verloederde ‘kankervlek’ in het hart van de gemeente. Tot het gebouw werd omgebouwd
tot een moderne, aantrekkelijke tandartsenpraktijk, waar bedrijvigheid troef is, patiënten af en aanlopen en er weer
leven in de buurt is.
“Ondernemers kunnen zelf heel wat initiatieven nemen, maar vooral het gemeentebestuur heeft een belangrijke invloed
op de problematiek van leegstaande handelspanden, positief (door begeleidende maatregelen te nemen) of negatief
(door de bouw van grootschalige winkelprojecten buiten de kern toe te staan)”, aldus nog Danny Van Assche. “Via ons
initiatief ‘Bedrijvige Kern’ begeleiden we gemeenten hierin en bieden we hen tools aan.”
UNIZO juicht in dat verband ook het ‘premiestelsel kernwinkelgebied’ van de Vlaamse overheid toe, waarbij die in
totaal 3.000.000 euro subsidies toekende aan 51 gemeenten ter ondersteuning van lokale verfraaiings- en/of
aanpassingswerken aan handelspanden in hun kern. Dit in het kader van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
Tegelijk waarschuwt UNIZO alle overheden, zowel de Vlaamse als de lokale, om een veel strikter vergunningenbeleid
te voeren voor de inplanting van nieuwe winkeloppervlakte, vaak buiten de kernen. “Anders blijven we dweilen met de
kraan open.”
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https://www.hln.be/regio/hasselt/stad-wil-leegstand-winkelpanden-aanpakken~a0676b6f/
Het Laatste Nieuws - Toon Royackers - 7 februari 2018

Stad wil leegstand winkelpanden aanpakken
Hasselt wil de leegstand van winkelpanden aanpakken met onder meer ‘de opbrengsthuur’. Wie een winkel wil huren
betaalt op die manier een veel lagere vaste kost met daarbovenop een bedrag dat afhankelijk is van de opbrengst van
de zaak. Het systeem is nog redelijk onbekend in ons land. Maar het werkt wel al uitstekend in Nederland.
Centrummanager Christiaan Kastrop werd eind vorig jaar aangetrokken om het stadscentrum van Hasselt nieuw leven
in te blazen. Deze week lanceerde hij zijn eerste visieplan. Niet dat Hasselt barslechte cijfers moet voorleggen als het
om leegstaande winkelpanden gaat. Het cijfer gaat de laatste jaren wat op en af. “Momenteel schat ik dat 16 procent
leegstaat. In de praktijk zijn dat 111 panden,” aldus Kastrop. “En daar willen we inderdaad iets aan doen, onder meer
met het idee van de ‘opbrengsthuur’. Dat systeem is in België misschien nog redelijk onbekend, maar in het buitenland
is het wel al heel gewoon. Het werkt bijvoorbeeld uitstekend in Nederlandse steden zoals Maastricht en Eindhoven.
Dus waarom niet in Hasselt?” In totaal staan er in de stad 111 panden leeg. Mine Dalemans In totaal staan er in de
stad 111 panden leeg.
Eenvoudig principe
Het principe is heel eenvoudig: de eigenaar van het pand krijgt een lagere vaste huurprijs, om zijn kosten te dekken.
Daarbovenop krijgt hij ook een percentage als de winkel een bepaalde omzet haalt. Het grote voordeel? Een startende
winkelier moet niet meteen wakker liggen van een hoge huurprijs. Ook als het even minder goed gaat en de omzet
tijdelijk daalt, hangt een hoge huur niet als een molensteen rond de hals. Maar als de zaken wel goed gaan, profiteert
de eigenaar lekker mee. “Dat is voor iedereen goed,” vindt Christaan Kastrop. “Voor veel eigenaars is het dit systeem,
of nog veel langer worstelen met leegstand, en dus helemaal niets verhuren. Ik heb trouwens al een aantal gesprekken
gehad met eigenaars van leegstaande handelspanden. En de interesse groeit. Het is veel beter dan die zogenaamde
‘pop-up’ shops, die alleen maar tijdelijk zijn. Wij willen duurzame investeringen in Hasselt.”
Stad indelen in ‘quartiers’
Schepen van Economie Tom Vandeput (CD&V) is helemaal mee. “Er zijn nu al een paar handelspanden via dit systeem
verhuurd in Hasselt. Het is een prima instrument gebleken, en het verdient verder alle uitwerking. Vooral beginnende
handelaars kunnen zo floreren. Maar een toverformule is het nu ook weer niet,” waarschuwt hij. “Je hebt ook hele grote
ondernemers met een gigantische vastgoedportefeuille in binnen en buitenland. Hen overtuigen is al een pak lastiger.
Maar het wordt zeker wel één van onze instrumenten.” Kastrup stelt ook voor om Hasselt in te delen in Quartiers
of ‘wijken’. “We willen ‘karakter’ geven aan buurten en straten, zo krijgen ze een identiteit en wordt het makkelijker
handelaars aan te trekken die zich daarin herkennen.” Andere plannen van de nieuwe centrummanager zijn een betere
bewegwijzering en speelmogelijkheden voor kinderen. “Nu zijn er eigenlijk geen speelmogelijkheden binnen de kleine
ring. Maar als kinderen hier spelen, zijn er ook ouders die komen shoppen of gezellig iets willen drinken. Wanneer we
de eerste resultaten willen op het terrein? Liefst zo snel mogelijk. Als het aan mij ligt over twee maanden al.”
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De Zondag - 18 maart 2018

Roeselare B(l)oeit biedt subsidies
Via het initiatief Roeselare B(l)oeit streeft de stad Roeselare naar zo weinig mogelijk leegstaande winkels in het
kernwinkelgebied. Daarom ondersteunt de stad de ondernemers met subsidies.
Wil je een nieuwe zaak starten in het kernwinkelgebied? Dan betaalt de stad een deel van het gemeentelijk aandeel op
de onroerende voorheffing terug (75 procent het eerste jaar, 50 procent het tweede jaar en 25 procent het derde jaar).
Heb je een handelszaak buiten het kernwinkelgebied en wil je die verhuizen naar het kernwinkelgebied? Dan kan je een
subsidie van 80 procent van jouw investeringskosten ontvangen (met een maximum van 15.000 euro).
Wil je een tweede winkel openen in het kernwinkelgebied, dan ontvang je daarvoor een subsidie van 7.500 euro.
Ben je eigenaar of huurder van een handelspand buiten het kernwinkelgebied en wil je van dat pand een woning of
kantoor maken? Dan kan je een eenmalige subsidie van 7.500 euro ontvangen.
Wil je verschillende kleine handelspanden laten fuseren tot één groter handelspand, ontvang dan een subsidie van 80
procent van jouw investeringskost (met een maximum van 15.000 euro).
Ben je op zoek naar een locatie om een pop-upwinkel te starten, dan kan je het aanbod winkelpanden bekijken op de
website.
Op de website van de stad Roeselare vin je onder Roeselare B(l)oeit alle informatie en aanvraagformulieren terug. Info:
www.roeselare.be
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http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/Lokeren_stimuleert_handelaars_die_zich_
vestigen_in_het_kernwinkelgebied.aspx

Lokeren stimuleert handelaars die zich vestigen
in het kernwinkelgebied
De stad Lokeren keert een verhuispremie uit aan bestaande handelszaken die zich verplaatsen naar het
kernwinkelgebied. Een ondernemer kan een eenmalige premie van 7.500€ ontvangen om zich te vestigen in het hart
van het kernwinkelgebied. In andere delen van het winkelgebied varieert de premie van 2.500€ tot 5.000€. Daarnaast
krijgen ook de startende ondernemers een gelijkaardig duwtje in de rug als zij zich vestigen in de kern. Meer info:
subsidiereglement.
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http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/Leuvense_Popstart_neemt_vliegende_start.aspx

Lokeren stimuleert handelaars die zich vestigen
in het kernwinkelgebied
Met ‘Popstart’, een online platform dat starters en winkelpandeigenaars met elkaar in contact brengt, wil de stad Leuven
tegemoet komen aan de groeiende vraag naar betaalbare ruimte voor startende ondernemers. Via www.popstart.be
kunnen eigenaars hun leegstaande ruimte te huur aanbieden. Als ze dat aan interessante voorwaarden doen, worden
zij vrijgesteld van het betalen van een leegstandstaks. “Het initiatief wil zuurstof geven aan de creatieve economie
en de innovatieve handel in de stad”, zegt schepen Ridouani. “Tegelijk maken we de Leuvense winkelstraten nog
aantrekkelijker door de leegstaande panden – minstens tijdelijk – in te vullen”, vult schepen voor handel Vanderheiden,
aan. De starters kunnen via de stad ook gebruik maken van gratis advies en zij komen terecht in een uitgebreid netwerk
van ondernemers. Opdat Popstart een vliegende start kan nemen, gaf het stadsbestuur meteen het goede voorbeeld
door zelf twee leegstaande winkelpanden in de Diestsestraat te huren om er tijdelijke concepten een kans te geven.
Elke ruimte krijgt een eigen accent. In nummer 206 krijgen innovatieve concepten de voorkeur, terwijl in nummer 208
het accent op creativiteit wordt gelegd. Om zoveel mogelijk concepten hun kans te laten wagen, kan de ruimte enkel
voor een beperkt aantal maanden gehuurd worden (min. 1 maand) en wordt de huurprijs bewust laag gehouden,
nl. 525 euro per maand. Een onafhankelijke jury beoordeelt de conceptvoorstellen en wijst op basis van een aantal
criteria de handelspanden toe. Meer info: op http://popstart.be/web/documenten vindt u het stedelijk reglement en
de voorwaarden. Of neem contact op met Patrick Verboven van de afdeling Economie en Handel: 016 27 23 78 of
popstart@leuven.be

http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/Genk_stimuleert_samenvoeging_van_panden.aspx

Lokeren stimuleert handelaars die zich vestigen
in het kernwinkelgebied
Sedert 2010 subsidieert de stad Genk de inname en verfraaiing van handelspanden. Doel van deze premie, is enerzijds
de leegstand in de voornaamste commerciële gebieden terug te dringen, en anderzijds een behoefte te vervullen aan
grotere verkoopoppervlakten, door kleine aangrenzende winkelpanden samen te voegen. Deze stimuleringspremie
voor de samenvoeging van panden kan oplopen tot 10.000€. Met deze subsidie combineert de stad premies voor
gevelrenovatie, inrichting en samenvoeging van leegstaande handelspanden. Aanvullend geeft de stad ook een aantal
extra premies om de functionele invulling van handelspanden te sturen. Startende horecazaken op de Grote Markt
kunnen rekenen op een bijkomende premie tot 7.500€ voor de inrichting van hun zaak. In de Vennestraat, de ‘Straat
van de Zintuigen’, wordt een extra premie verleend aan commerciële activiteiten die een duidelijk relatie hebben met
het thema ‘voeding’. Meer info op de website van de stad Genk.
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/02/leegstand-toegenomen/
Joris Truyts - 02 februari 2018

6 op de 10 gemeenten nemen maatregelen om
stijgende leegstand van winkelpanden tegen te
gaan
Ruim 6 op de 10 gemeenten nemen maatregelen om de stijgende leegstand van handelspanden tegen te
gaan. Dat blijkt uit een rondvraag van Radio 2 bij de Vlaamse burgemeesters. Het gaat bijvoorbeeld om
leegstandboetes en premies voor nieuwe winkels. Het aantal leegstaande panden neemt al 10 jaar op rij
toe.
Bijna drie kwart van de Vlaamse gemeenten (232 om precies te zijn) nam deel aan de rondvraag van Radio 2. 144
gemeenten (62 procent) gaven aan dat ze maatregelen nemen tegen leegstand. Het gaat dan vooral om de grotere
gemeenten met een echte handelskern. Voor kleine landelijke gemeenten is het vaak geen prioriteit omdat ze weinig
leegstand hebben.
De maatregelen die de steden en gemeenten nemen, zijn erg uiteenlopend. Zowat de helft schrijft boetes uit voor
leegstand. Sommigen verbieden ook aan grote winkels om zich buiten de stadskern te vestigen. Anderzijds zijn er
ook “aanmoedigende maatregelen”, zoals premies voor het renoveren van oude panden of voor starters die zich in het
centrum vestigen.
Veel gemeenten zetten ook in op de herinrichting van de stadskern, om die beter bereikbaar te maken of om de sfeer
en de beleving te verbeteren. De druk op gemeenten om actie te ondernemen wordt steeds groter, zegt Wim Dries,
burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Steden en Gemeenten.
“Het hele retailgebeuren is in volle ontwikkeling: e-commerce, andere manieren van winkelen, openingsuren die ter
discussie staan, enzovoort. Je merkt dat steden zich moeten aanpassen aan die evolutie. Dat verhoogt de druk op
handelspanden, met leegstand die stijgt. Vandaar dat gemeenten daar echt wel mee bezig zijn.”

Concurrentie van baanwinkels en shoppingcentra
Op de eerste dag van het nieuwe jaar stonden in heel België 21.027 winkelpanden leeg, 858 meer dan aan de start
van 2017. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Locatus. Het aantal gaat al 10 jaar in stijgende lijn en is in die
periode verdubbeld.
Wallonië is koploper met 11,6 procent leegstand, gevolgd door het Brussels Gewest (11 procent) en Vlaanderen (9,3
procent). Gekeken per provincie kan ook overal een stijging genoteerd worden. Enkel Vlaams- en Waals-Brabant
vormen een uitzondering, waar de leegstand in beide gevallen met 0,2 procent is afgenomen.
Vooral in de kernen van steden en gemeenten, de traditionele winkelstraten, neemt de leegstand toe. Volgens
middenstandsorganisatie Unizo heeft dat in de eerste plaats te maken met de concurrentie van baanwinkels en grote
shoppingcentra. Daar is er ook veel minder leegstand. “De shoppingcentra vormen een compleet alternatief voor een
namiddagje shoppen in de stadskernen”, zegt Luc Ardies van Unizo. “Dit is regelrechte concurrentie, vandaar dat de
inplanting ervan heel weloverwogen moet worden gepland.”
“Tal van steden en gemeenten doen hun uiterste best om leegstand te vermijden. Er is geen gebrek aan inspanningen,
maar we zitten met de baanwinkels, dat is een historisch gegeven. Als er nu nog tal van shoppingcentra bijkomen, dan
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is het echt dweilen met de kraan open.”

Rol van e-commerce?
Daarnaast shoppen meer en meer mensen online, waardoor er minder winkelruimte nodig is. “De e-commerce is
goed voor 6 procent van detailhandel”, zegt Ardies. “Het zou een beetje kort door de bocht zijn om te zeggen dat de
e-commerce de aanleiding is voor de winkelleegstand. Maar het zal er geen goed aan doen wat de toekomst betreft.”
Opvallend is dat er afgelopen jaar heel wat nieuwe winkelruimte is bijgebouwd, ondanks de leegstand. Ardies roept de
bevoegde instanties dan ook op om voorzichtig om te springen met vergunningen voor nieuwe projecten. “Men begint
pas na te denken over de haalbaarheid van een project als de projectontwikkelaar voor de deur staat. We dromen van
een toekomst waar elke stad of gemeente vooraf haar huiswerk heeft gedaan en weet wat er waar nodig en mogelijk
is.”
“We dromen van een toekomst waar elke stad of gemeente vooraf haar huiswerk heeft gedaan en weet er waar nodig
en mogelijk is”, Luc Ardies, Unizo
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Overzicht winkelaanbod- en
koopstroomgegevens voor Waregem
Aantal winkels
FF 2014

FF 2015

FF 2016

FF 2017

Evolutie
2014-2017

939

922

891

903

-36

25,4

24,8

23,9

24,0

-1,4

110.254

106.387

110.539

116.711

6.457

2.983,1

2.863,3

2.960,2

3.103,5

120,4

881

856

838

840

-41

104.937

101.306

104.780

106.025

1.088

23,8

23,0

22,4

22,3

-1,5

2.839,2

2.726,6

2.806,0

2.819,4

-19,8

58

66

53

63

5

% Leegstaande panden

6,2%

7,2%

5,9%

7,0%

0,80%

WVO (leegstand) (s.s.)

5.317

5.081

5.759

10.686

5.369

% WVO (s.s.)

4,8%

4,8%

5,2%

9,2%

4,40%

Winkelgebieden
GLOBALE AANBODGEGEVENS
Aantal commerciële panden
(niet-leegstand + leegstand)

Aantal commerciële panden
(niet-leegstand + leegstand)
per 1000 inw.

WVO
(niet leegstand + leegstand) (s.s.)

WVO
(niet leegstand + leegstand) (s.s.)
per 1000 inw.

NIET LEEGSTAND
Aantal gevulde commerciële panden
(niet-leegstaand)

WVO
(niet-leegstand) (s.s.)

Aantal gevulde commerciële panden
(niet-leegstaand) per 1 000 inw.

WVO
(niet-leegstand) (s.s.) per 1 000 inw.

LEEGSTAND
Aantal leegstaande commerciële panden
(leegstand)

Besluit
In de periode 2014-2017 kwam er 6.457 m² extra winkelvloeroppervlakte bij, waarvan 1.088 m² niet-leegstaand en 5.369 m²
leegstaand.

Bron:
Gemeentelijke feitenfiches detailhandel, 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be
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Bijlage #7
Het Laatste Nieuws - Joeri Seymortier - 31 maart 2018

Nee tegen baanwinkels langs N44
BESTUUR STELT HANDELAARS GERUST BIJ AFGIFTE EISENBUNDEL

Aalter gaat elke aanvraag voor de komst van grote baanwinkels langs de Knokkeweg (N44) resoluut weigeren. Zeker
nu een nieuw afrittencomplex voor de E40 aangelegd wordt, komen er heel wat aanvragen binnen. Maar de gemeente
weigert en wil zo de handelaars in de kern van de gemeente ondersteunen.
Unizo Aalter, de belangenorganisatie van de handelaars en middenstanders , heeft gisteren een eisenbundel
overhandigd aan het schepencollege van de gemeente. Daarin staat wat de handelaars in de gemeente anders willen
zien. Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) stelde de delegatie alvast gerust met het nieuws dat grote
baanwinkels langs de N44 er nooit zullen komen.
”Als gemeente kunnen we zelf niet ondernemen. Het zijn nog altijd de handelaars zelf die creatief, kwaliteitsvol en
innovatief moeten zijn”, zegt Pieter De Crem.
Afrittencomplex E40
“Maar als gemeente kunnen we wel een kader scheppen, om de middenstand zoveel mogelijk te ondersteunen. Met de
bouw van het nieuwe afrittencomplex E40 wordt de gewestweg N44 nog interessanter voor grote ketens om daar een
baanwinkel te openen. De aanvragen komen volop binnen. Maar we gaan die zonder uitzondering weigeren. Winkels
horen volgens ons thuis in de zone vanaf de Lostraat tot aan het station. Ik ken andere gemeenten in de regio waar wel
baanwinkels zijn, en dat heeft een nooit gezien leegzuigeffect op het centrum. Dat willen wij niet. Ketens zijn welkom,
maar in kleinere panden in het centrum.”
Parkeerplaatsen
Plaatselijk voorzitter Vincent Gozin en Oost-Vlaams voorzitter Jos Vermeiren kwamen samen naar het gemeentehuis
om de eisenbundel af te geven. “De eisenbundel in andere gemeenten is een pak dikker, dus we moeten eerst en vooral
toegeven dat Aalter vandaag al een gunstig ondernemersklimaat heeft”, zegt Jos Vermeiren. “Toch is er specifiek in
Aalter vraag naar een vlotte mobiliteit in het centrum, genoeg parkeerplaatsen en een goede communicatie wanneer de
centrumwerken binnenkort starten. Ook de winkelstraat Stationsstraat moet gezelliger ingericht worden.”
Werfcafé
Schepen van Middenstand Philippe Verleyen (CD&V) lanceert alvast het nieuws dat tijdens de centrumwerken een
wekelijks ‘werfcafé’ zal gehouden worden, zodat handelaars op elk moment perfect ingelicht worden. “We proberen
naar onze middenstand te luisteren”, vult De Crem aan. “We hebben duizend gratis parkeerplaatsen in het centrum en
alle bedrijfsbelastingen zijn afgeschaft. Dat de Stationsstraat gezelliger mag? Er is altijd plaats voor verbetering, en daar
willen we ook naar luisteren. Alle suggesties om de winkelstraat aantrekkelijker te maken, zijn welkom. Ook al zal de
lente onze winkelstraten sowieso al een stuk minder grijs maken”, zegt De Crem nog.
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De winkelstraat Stationsstraat mag
volgens de handelaars wat gezelliger en groener.

Joeri Seymortier Philippe Verleyen, Patrick Hoste, Pieter De Crem, en
de Unizo-mannen Vincent Gozin en Jos Vermeirenop het overleg.

Het Laatste Nieuws - Ronny De Coster - 23 maart 2017

Geen nieuwe winkels meer langs N60
STAD LEGT VISIE VOOR OM KERN TE VERSTERKEN EN ERBUITEN WINKELARME ZONE AF TE BAKENEN

De stad wil niet dat er nog winkelpanden bijkomen langs de gewestweg N60. De verkoopoppervlakte van de
baanwinkels is er nu al groter dan die van alle winkels in het centrum samen. “We moeten onze stadskern versterken”,
motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) waarom de gemeenteraad maandag stemt over een visie
die nieuwe winkels langs de N60 kan verbieden.
Het handelsleven in Oudenaarde kende in acht jaar tijd een opmerkelijke evolutie en die is niet bepaald rooskleurig
voor winkeliers in de binnenstad. In de periode 2008-2016 is de totale winkeloppervlakte in het centrum gedaald van
ongeveer 19.000 naar 16.440 vierkante meter, terwijl die aan de Westerring (N60) spectaculair gestegen is van 3.500
naar 17.750 vierkante meter.
Detailhandel
Er is vandaag dus zelfs al meer winkelruimte buiten de stad dan er binnen. Ook opvallend: van de 24 verkooppunten
op de Westerring zijn er twintig opgevuld door detailhandel. Dat is 83% van de vestigingen. In het centrum zijn 133
van de 321 winkels of ‘maar’ 41% met detailhandel bezig. City D., het bureau dat de stad onlangs onder de arm nam
om het handelsleven in de stad aan te wakkeren, luidt de alarmbel over de scheeftrekking tussen binnenstad en de
baanwinkels.
De stad stapt volgende week naar de gemeenteraad met een voorstel om nieuwe winkels voor zogenaamde
persoonsgebonden goederen (kleding, schoenen, juwelen, accessoires,...) te verbieden. De beslissing zou alvast
betekenen, dat eigenaar van het Retailpark N60 in Eine zijn plannen voor een forse uitbreiding mag opbergen. “Die
passen inderdaad niet in onze visie dat bijkomende winkels langs de N60 niet meer kunnen”, zegt burgemeester Marnic
De Meulemeester (Open Vld). De stad had zich jaren geleden ook tegen het huidige winkelcentrum verzet, maar de
initiatiefnemer verkreeg in hoger beroep toch een vergunning.
“Niet eenvoudig”
Dat zal nu niet meer zo eenvoudig zijn, want intussen liggen de kaarten wel anders”, maakt De Meulemeester (Open
Vld) zich sterk. Vorig jaar is een decreet gestemd, dat gemeenten en steden een veel grotere bevoegdheid geeft om zelf
te beslissen waar ze nog winkels toelaten. Wij investeren in Oudenaarde fors in de vernieuwing van het stadscentrum
en moeten er alles aan doen om die kern te versterken. Daarom zullen we een stedenbouwkundige verordening
uitwerken waarin we alleen een kernwinkelgebied afbakenen, maar ook een winkelarm gebied langs en onmiddellijk
aan de N60”, voorziet de burgemeester.
”Een verstandige beslissing”, reageert Ingrid Mestdagh, die al dertig jaar de de bloemenwinkel De Potter aan de
Hoogstraat uitbaat. “Het centrum moet aantrekkelijker worden gehouden, zowel voor de klanten als voor winkeliers.
Ik zie vergrijzing bij de handelaars en je kan de opvolging maar verzekerd zien, als mensen ervan overtuigd zijn dat ze
hier zaken kunnen doen. Ik ben heel blij dat de stad inziet hoe belangrijk het is om de handelskern te versterken. Grote
ketens die zich aan de rand van de stad vestigen, zuigen het centrum leeg. Ik hoop dat de stad dit echt kan stoppen”,
besluit Ingrid.
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Ronny De Coster De stad wil niet dat
er nog meer winkels komen langs de N60.
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Bijlage #8

Groenbek

Een mooi voorbeeld van hoe oude industrie (Bekaert site) plaats maakt
voor nieuwe KMO’s met respect voor natuur en buurtbewoners, met
aandacht voor alternatieven voor de auto.
Misschien een idee betreffende Blauwpoort? … omdat ruimte om te
ondernemen nodig is.

Blauwpoort
Ruimte om te ondernemen hebben we zeker nodig in Waregem. Laten we deze kans niet liggen aub. Het zou jammer
zijn dat bedrijven zich herlocaliseren omdat hier geen mogelijkheden zijn.

Bijlage #9

UNIZO Desselgem
Als we spreken over Waregem gaat het natuurlijk niet enkel over de kern of het centrum van Waregem. De deelgemeenten
vertegenwoordigen 40% van het totale inwonersaantal van Groot-Waregem. Desselgem en Beveren-Leie tellen toch
elk een 6000 inwoners, ook voor deze inwoners is het van belang dat voldoende inzet en ontwikkeling binnen de
deelgemeentes gehandhaafd blijft.
Panden herwaarderen, ter beschikking stellen of rekening houden met de inplanting van nieuwe handelspanden in
het centrum zijn daar essentieel bij. Dit geeft de zuurstof aan ondernemers om zich te vestigen in het centrum. Waar
mogelijkheden geboden worden ontstaan meestal kettingreacties waardoor een vernieuwing en uitbreiding van het
aantal ondernemers in de kern mogelijk is.
Ook het benutten van klaarliggende uitbreidings (woon)zones binnen de Gemeente doch buiten de dorpskern dragen
hieraan bij. Het creëren van extra woningen brengt nieuwe inwoners in de Gemeente die terug een positieve vibe
kunnen hebben op de lokale handel. Als hierbij de fietspaden naar het centrum veiliger en zichtbaarder worden zal
hier zeker een positief resultaat uit voortkomen. Het aanbieden van een wedstrijd, of bij de inwoners de mogelijkheid
bieden om hun visie of plannen aan te bieden kan al veel frustraties bij velen wegnemen. Waarom dure studiebureaus
inschakelen die nog nooit in de Gemeente geweest zijn? Dit werkt wrevel bij de mensen en komt amper tot een
algemeen aanvaard document.
Voor Desselgem zal het ook zeker van belang zijn dat er de komende Legislatuur wordt ingezet op communicatie
tussen het Stadsbestuur en de bevolking. Onlangs werd door het Stadsbestuur een brochure verspreid wat er de
komende jaren te gebeuren staat in Desselgem. Dit was kort, krachtig en voor iedereen duidelijk. Chapeau! Wij als
Unizo houden van directe en open communicatie over de komende gebeurtenissen binnen onze Gemeente. We hopen
dan ook om gehoord te worden of om via Adeline voldoende in verbinding te staan met het komende beleid. Als lokaal
contact zien en horen wij de bekommernissen van de man met de pet in de straat. We vinden het dan ook onze taak
om deze te bundelen en bij voldoende argument door te geven aan de instanties in kwestie.
Gelukkig zijn er binnen de Gemeente enkele verenigingen die de dorpsfeesten trekken. We denken maar aan de Aprèsski, Dwars door Desselgem, Ommegang, de grote prijs Briek Schotte en Straete kermis die door lokale werkingen in
stand blijven. Echter is wel te merken dat de verenigingen kampen met moeilijkheden qua budget en gemotiveerde
medewerkers. Het feestcomité van Desselgem blijft hier afwezig in het verhaal doch zij strijken wel de subsidies op die
vanuit Stad komen. Dit willen wij anders zien en een spreiding van de budgetten volgens de grootte van het evenement.
Vanuit Stad Waregem zijn er weinig of geen events die in onze Gemeente gehouden worden wat wij dan weer ten
zeerste betreuren.

Aan te halen werkpunten voor Desselgem:
Communicatie
Realiseren handelspanden in centrum
Heraanleg parking rond Kerk. Praktisch maken voor verschillende doeleinden
Klaarliggende woonzones aankaarten
Centrumstraten fietsveiliger maken
Wat met isolement van Desselgem: werken brug Ooigem? Werken N43? (spreiding)
Ondersteuning van event organiserende verenigingen
Onderhoud en herstel op de secundaire wegen van voetpaden en watergreppels.
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Charter bouwwerken
Stormestraat – Meersstraat
Inleiding
Dit Charter heeft als doel om de bouwwerken in de Stormestraat - Meersstraat in de beste omstandigheden te kunnen
laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bewoners, de handelaars, de bouwheren en de overheid. Daartoe
wordt tussen verschillende partijen onderstaande afsprakennota gemaakt.

Artikel 1: partijen
Tussen
- De stad Waregem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de
heren Vanryckeghem Kurt, burgemeester en Delanghe Guido, stadssecretaris, bij toepassing van de bepalingen
van de gemeentedecreet.
- De handelaars van de Stormestraat en de Meersstraat, vertegenwoordigd door …
- UNIZO Waregem, vertegenwoordigd door de heer Van Luchene Peter, voorzitter.
- De bouwheren van de verschillende bouwwerken zijnde: …
wordt overgekomen:

Artikel 2: voorwerp van onderhavige overeenkomst
De samenwerkingsovereenkomst wil bijdragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens de
uitvoering van de verschillende bouwwerken in de Stormestraat en Meersstraat.

Artikel 3: algemene uitvoeringsbepalingen
3.1 De stad Waregem verbindt zich tot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

het communiceren over deze werken door het plaatsen van een artikel in de stadskrant De Sprong
het communiceren over deze werken door het organiseren van periodieke werfcafés.
het ontwerpen van bereikbaarheidssignalisatie voor de handelszaken.
het toelaten van een voetgangersomleiding.
het plaatsen van de vaste signalisatie n.a.v. de circulatiewijzigingen ten gevolge van de werken in de
Stormestraat en Meersstraat
het uitvoeren van een aanpassing aan de parkeerstrook zodat fietsers hier gebruik kunnen van maken.
het realiseren van voldoende shop & go -plaatsen.
het gratis ter beschikking stellen van de rijweg als werfzone om te laden en te lossen voor de aannemers
en de handelaars. De andere werfzones vallen onder stelsel ‘inname openbaar domein’.
het organiseren van een gezamenlijk en dwingend werfoverleg met alle partijen om de 6 weken.

3.2 De handelaars verbinden zich tot
1. het communiceren op een positieve manier over deze werken.
2. het afvaardigen van een vertegenwoordiger gemandateerd door de handelaars naar het gezamenlijk
werfoverleg
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3.3 UNIZO Waregem verbindt zich tot
1. het op regelmatige basis in de kijker plaatsen, samen met de stad, de ontwikkelaars en handelaars, van
de Stormestraat en Meersstraat. Dit kan eventueel via het werfcafé, een informatiemoment, een feestelijke
heropening van de straat of een ontbijt voor de ondernemers en aannemers.
2. het zo goed mogelijk inlichten van de getroffen ondernemers en heb bij te staan betreffende minder-hinder
-maatregelen.
3.4 De bouwheren verbinden zich voor
Wat betreft de uitvoeringstermijnen van de werven tot
1. het aanvangen van de werken op …
2. het aanvatten en beëindigen van de laad- en lossen op vaste tijdstippen om zo de hinder te beperken
3. het niet werken op volgende weekends:
• te bepalen door de winkelcomités
4. het samen overeenkomen van het bouwverlof.
Wat betreft de innames openbaar domein en werven tot
1. het aanvragen van inname openbaar domein via www.waregem.be elk voor hun eigen werfinname zoals
overeengekomen met de stad en de politiezone MIRA minstens 10 werkdagen voor aanvang van de werken.
Iedere partij staat hier in voor hun eigen kosten.
2. het gebruiken van de centrale zone (de huidige rijweg van de straat), die gratis ter beschikking gesteld wordt
door de stad, voor het laden en lossen van werfmateriaal.
3. het afzetten op een veilige en propere manier van hun eigen werven.
4. het afzetten van de centrale zone op een manier overeengekomen met de stad en de politiezone MIRA. Deze
kosten worden gedeeld onder de verschillende bouwheren, gerekend vanaf het ogenblik dat zij deelnemen aan
de werken en volgens een verdeelsleutel nog in onderling overleg te bepalen door de betrokken bouwheren.
5. het proper en veilig houden van de eigen werven
6. het proper houden van de werfzone. Dit kan o.a. door wekelijkse op vrijdag de straat te laten reinigen met een
borstelwagen. Deze kosten worden gedeeld onder verschillende bouwheren, gerekend vanaf het ogenblik
dat zij deelnemen aan de werken en volgens een verdeelsleutel nog in onderling overleg te bepalen door de
betrokken bouwheren.
7. het aanbrengen van de omleidingssignalisatie. Deze kosten worden gedeeld onder de verschillende partijen,
gerekend vanaf het ogenblik dat zij deelnemen aan de werken volgens een verdeelsleutel nog in onderling
overleg te bepalen door de betrokken bouwheren.
8. het aanstellen van 1 van de partijen die dan verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke maatregelen en
die ook als aanspreekpunt dient hiervoor;
Zijnde:
9. het openstellen van de centrale zone tijdens weekends (vanaf vrijdag 18u00 tot maandag 06u00) en
verlofperiodes. De verantwoordelijke bouwheer activeert telkens op maandagmorgen en deactiveert telkens
op vrijdagavond de afzetting van de werfzone en de omleidingssignalisatie.
10. het afvaardigen van een werf- en/of projectleider per werf naar het gezamenlijk werfoverleg.
wat betreft de compensaties voor de handelaars tot
1. het maandelijks adverteren in “De Zondag” om de werven en de handelszaken in de kijker te zetten en dit voor
een periode van … tot …. Er wordt gekozen om een advertentie van 1 bladzijde te nemen. Deze kosten worden
gedeeld onder de verschillende partijen, gerekend vanaf het ogenblik dat zij deelnemen aan de werken en
volgens een verdeelsleutel nog in onderling overleg te bepalen door de betrokken bouwheren.
2. het laten aanmaken en aanbrengen van de bereikbaarheidssignalisatie. Deze kosten worden gedeeld onder
de verschillende bouwheren, gerekend vanaf het ogenblik dat zij deelnemen aan de werken volgens een
verdeelsleutel nog in onderling overleg te bepalen door de betrokken bouwheren.
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3.5 De bouwheren en de door hen aangestelde aannemers blijven elk afzonderlijk en individueel aansprakelijk voor
eventuele schadegevallen, incl. gevolgschade, welke hun oorzaak vinden in de door elk van hen uitgevoerde
werkzaamheden in de Stormestraat en Meersstraat. De
verbintenissen die door de partijen in deze
overeenkomst aangegaan worden, doen daar geen afbreuk aan. De stad staat in voor een tegensprekelijke
plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor de aanvang van de werken.

Artikel 4: duur van de overeenkomst
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van de bouwwerken in de Stormestraat en Meersstraat
hiervoor beschreven en gespecifieerd naar de deelnemende bouwmaatschappijen.
De samenwerkingsovereenkomst wordt iedere 4 maanden geëvalueerd op naleving ervan en als nodig aangepast

Opgemaakt te Waregem op 11 juni 2018 in 9 exemplaren.
Iedere partij verklaart 1 exemplaar ontvangen te hebben.

Namens de stad Waregem
De stadssecretaris, 					

De burgemeester,

Guido Delanghe 					

Kurt Vanryckeghem

Namens de handelaars					Namens UNIZO
							De voorzitter,
						

							Peter Van Luchene
Namens de bouwheren
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Het Laatste Nieuws - JME - 11 mei 2018

Handelaars prijken op werfbanners Marktplein
Rond de bouwwerf voor de werken aan het Marktplein in Harelbeke hangen banners met daarop foto’s van Harelbeekse
handelaars. “De werken zelf zijn enkele maanden later kunnen starten dan aangekondigd werd”, legt Olivier De Block,
voorzitter van het handelscomité uit. “Intussen was het plein wél al helemaal opengebroken, waardoor er dus wel al
hinder was, maar dus helemaal geen vooruitgang. De Projectontwikkelaar van die werken, Immogra, wilde graag iets
doen voor de handelaars, als ‘geste’.” In plaats van werfdoeken te hangen met reclame voor aannemers en dergelijke,
hangen er nu foto’s van Harelbeekse handelaars, genomen door een professionele fotograaf. “Het is de bedoeling dat
de banners tijdens de werken geregeld geroteerd zullen worden, zodat iedereen eens op de best zichtbare plaatsen
te zien is.”
Melissa Nuyttens van Foliefotografie is bij de tweede lading handelaars. “Er moeten sowieso werfdoeken opgehangen
worden, dat ze ons de kans geven om op die manier gratis reclame te maken, vind ik een heel leuk initiatief. Voor mij
was het alvast extra leuk om eens aan de andere kant van de lens te staan.”

Foto Deleu
Fotografe Melissa Nuyttens is blij met haar
foto op de banners.
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De Leieboorden Sint-Eloois-Vijve
Toekomstige toeristische trekpleister? Een mooi initiatief maar zorg voor voldoende parkeergelegenheid en hou u aan
de norm van anderhalve garage/appartement. Dit om parkeergelegenheid te waarborgen aan de bezoeker van dit
stukje Waregem.

Bijlage #12
http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/-Roeselare-klaar-voor-de-toekomst--Smart-Citieapp-maakt-komaf-met-wildgroei-aan-apps-.aspx

Roeselare klaar voor de toekomst- Smart Citie
app maakt komaf met wildgroei aan apps
De smart citie app is een initiatief van Digitopia, dat zich in 2015 al bewees met Innovation Boulevard, en wordt
ondersteund door vzw Centrum & Shopping Roeselare en de stad Roeselare. Samen met de lokale handelaars zorgen
zij voor een fundamentele uitbreiding : van innovatieve tools op winkelniveau (digitale toepassingen zoals interactieve
spiegels of virtuele wachtrijen) naar een digitale stadsbenadering die kernversterkend werkt voor de lokale handelaar.
De app centraliseert alles wat klant en consument nodig hebben voor een aangename winkelervaring op één enkele
plaats. Van het zoeken naar een parkeerplaats, de digitale klantenkaart, het innen van kortingsbonnen tot het betalen
in winkels of horeca en parkeren. Het concept en de technologie wordt geïmplementeerd in de centrumsteden die de
kaart van de digitale toekomst trekken. Roeselare is de eerste echte “Smart Citie”-centrumstad in België.
Deze praktijk werd in de praktijkenbank opgenomen in 2016.
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Bijlage #13
Het Nieuwsblad - Paul Darragas - 4 januari 2014

Stadsbestuur promoot Oudenaarde als winkelstad
VLAAMSE OVERHEID STEUNT PROJECT MET SUBSIDIE VAN 70.000 EURO

Het stadsbestuur gaat geld investeren in kwalitatieve sfeerverlichting en het winkelcentrum promoten.
Het stadsbestuur investeert 300.000 euro in de ondersteuning van de winkeliers en in de promotie van
Oudenaarde als winkelstad. De Vlaamse overheid subsidieert het project met een toelage van 70.000 euro.
Het stadsbestuur van Oudenaarde diende bij het Agentschap Ondernemen het project ‘Oudenaarde, zet je bril op!’
in en dit in het kader van de projectoproep ‘kernversterkende maatregelen’. Het project ‘Oudenaarde, zet je bril op!’
bestaat uit twee verschillende acties. De eerste actie zet in op een lichtplan waarbij sfeerverlichting wordt aangebracht
in de Hoogstraat, Nederstraat en Broodstraat en waarbij de handelaars worden aangemoedigd om hun lichtreclame
kwaliteitsvol en sfeervol te maken. Het stadsbestuur zal de handelaars hierbij financieel ondersteunen.
De tweede actie zet in op een betere bekendmaking en promotie van Oudenaarde als winkelstad om nog meer
potentiële klanten uit eigen stad en de ruimere regio te bereiken.
Het kostprijs van het project wordt geraamd op bijna 300.000 euro. Het stadsbestuur kreeg gisteren de bevestiging
dat de Vlaamse overheid met een subsidie van 70.000 euro over de brug komt. Het project moet worden gerealiseerd
binnen de drie jaar. De oproep ‘kernversterkende maatregelen’ kadert in het beleid van ‘Vlaanderen in Actie’ van de
Vlaamse regering. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), ook bevoegd voor Economie, wil met het programma
‘handelskernversterking’ verder werk maken van het ondersteunen van de lokale besturen om bijzondere aandacht
voor de detailhandel te hebben.
‘De overheidssubsidie is alvast goed nieuws om nu aan de slag te gaan’, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester
(Open VLD). ‘Oudenaarde heeft al een aantrekkelijk en belangrijk winkelcentrum, maar dat kan nog beter in de verf
gezet worden. Ik stel vast dat wel al veel mensen uit aanpalende regio‘s, zoals uit Waregem, Anzegem en Avelgem,
naar Oudenaarde afzakken. Een extra troef is dat in Oudenaarde altijd wel iets te beleven valt. We zullen nu een
actieplan uitwerken om Oudenaarde als winkelstad te promoten. Ik denk daarbij aan marketing en communicatie. We
mikken in de eerste plaats op de stadskern, maar nadien kan ook aandacht naar de deelgemeenten gaan.’
De winkeliers juichen alvast de ondersteuning van het stadsbestuur toe. Tevredenheid was er gisteren ook over de
eerste koopjesdag.
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Bijlage #14
Het Laatste Nieuws - Peter Lanssens - 20 april 2018

Starterspremie is succes
WAREGEM - Het stadsbestuur steunt sinds maart vorig jaar startende ondernemingen in Waregem met een
premie van maximum 3.000 euro.
Het gaat concreet over tot 1.000 euro voor promotie, tot 1.000 euro tegen leegstand en tot 1.000 euro voor
buurtwinkels. Na een jaar blijkt dat al twaalf nieuwkomers premies kregen. Die nieuwkomers zijn dameskledij Cachet
2.0 en Elle S, café Den Arrivée, lunchbar Mellon, restaurants Big Buddha en Pizz’arti, LED-verlichting Palyna, Traiteur
Savoureux, Engelse lessen Kids & us, fietshandel en tuinmachines Gunters, Smetties Fietsateljee en belegde broodjes
’t Karakter. Ze kregen samen premies voor een waarde van 16.379 euro. “Er lopen momenteel nog twee aanvragen”,
zegt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). “We weigerden ook al drie aanvragen omdat die niet aan de
voorwaarden voldeden. Er was het voorbije jaar een startbudget van 30.000 euro voorzien. We verlengen ons initiatief
voor startende ondernemers omdat ze ambitie en tewerkstelling naar Waregem brengen en het sociaal weefsel in onze
stad versterken.” (LPS)
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Tot in 2024 !
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