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Gelegen op de hoek van Schippersstraat en Belfaststraat te Kortrijk. Op 
wandelafst. van Grote Markt, het station en winkelcentrum. Nabij ligt 
de Leie waarlangs het aangenaam wandelen en fietsen is. Er is een vlotte 
verbinding vanuit het centrum met de R8 en alle snelwegen rond Kortrijk.

Tel.: 056/22 55 66

Sint-Andries - Nieuwbouwproject ‘Maple Leaf l+ll’

Oostende - Nieuwbouwresidentie ‘Magnolia’

Kleinschalige residentie op rustige ligging maar toch in centrum Oostende 
2 slaapkamerappartementen met een klassevolle afwerking

Kortrijk - Nieuwbouwproject ‘Steenkin’

Tel.: 050/444 999 - te koop

Nieuwbouwresidentie 'Maple Leaf I & II’ op rustige ligging (hoek Diksmuidse 
Heerweg en Sint-Sebastiaanstraat) en op wandelafst. van Brugge centrum.

- hedendaagse architectuur
- app. (49-83m’) met eigen tuin of terras 
-1 a 2 slaapkamers
- aankoop van garagebox mogelijk
- prijzen vanaf € 107.500,-
Prijzen op aanvraag en plannen ter inzage op kantoor.
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Roeselare - Nieuwbouwproject ‘Parkzicht’

28 luxueuze en stijlvolle app., gelegen aan het prachtig groene 
natuurgebied ‘Geitepark’ en op wandelafstand van het centrum Roeselare. 

App. met 2-3 slpks, terras (11-llOm1), mogelijkheid tot aankoop enkele of 
dubbele garage met berging, luxueus afgewerkt en in rustige omgeving.

Tel.: 051/265 000 R06056

leper - Nieuwbouwproject ‘De Fonderie’

24 app. op vroegere picanolsite 
met 1 of 2 slpks, garage en terras.

Door de culturele vermenging 
met de bib, academie is een 
aangenaam woonklimaat verzekerd!

Tel.: 057/489 499

Aalter - Nieuwbouwproject ‘Den Teirlinck-Warande

Versch. soorten appartementen met 1, 2 of 3 slpks 
elk met ruim terras. Volle, afgewerkt. Luxe of 
standaard. Prijzen vanaf € 110.000,- (exd. kosten) 

Ééngezinswoning in ruwbouw afgeleverd. U beslist 
zelf hoe en door wie u de woning laat afwerken. 
Prijzen vanaf € 146.000,- (excl. kosten).
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Hoe beoordelen we vergunningsaanvragen voor 
handelsvestigingen?

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33
B-8310 ASSEB«0€K-B8UGC6

Leer- en doepakket
W

VERSIE 2 NU BESCHIKBAAR!
Nieuwe functionaliteiten uitgewerkt: 
Exporteer uw beoordeling naar een 

Word-bestand!

De lokale besturen moeten voortaan zelf, binnen de strikte wettelijke 
termijn, een objectief onderbouwde beoordeling opmaken bij de 
vergunningsaanvragen voor handelsvestigingen.

Het digitale leer- en doepakket dat WES hiervoor speciaal 
ontwikkelde biedt u:

• concrete toelichting bij het evalueren van de ruimtelijke en sociaal- 
economische criteria;

• doelgerichte analyses van relevante beleidsdocumenten en (statistische) 
bronnen.

> Praktisch aan dit pakket zijn de digitale invulformulieren om 
overzichtelijk een objectief onderbouwd advies te formuleren voor 
effectieve aanvragen.

Als onderzoeks- en adviesbureau heeft WES jarenlange expertise
op het vlak van ruimtelijke planning, sociaaleconomisch beleid en 
specifiek in detailhandel.

Bekijk een demo van onze digitale handleiding op www.wes.be of
contacteer vrijblijvend Hans Desmyttere voor meer informatie 
(tel. 050 36 71 36).

Bestellen kan via onderstaande bestelkaartofwww.wes.be.

Bestelkaart

W ES vzw • Baron Ruzettelaan 33 • 8310 Assebroek-Brugge • tel 050 36 71 36 • fax 050 36 31 86

Ja , ik bestel .... exemplaren van de Handleiding vergunningen voor handelsvestigingen op cd-rom: 250 euro (inclusief btw en verzendingskosten)

Instantie:
Adres: .. ....
Btw-nummer:

Contactpersoon:

Telefoon:
Datum:

Functie:

E-mail:
Handtekening:

De cd-rom (samen met factuur) wordt geleverd na betaling van het verschuldigde bedrag op 
rekeningnummer 280-0234285-67 (met vermelding cd-rom "handleiding vergunningen 
voor handelsvestigingen" + naam gemeente)
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http://www.wes.be
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Ten Geleide West-Vlaanderen Werkt 1, 2007

'Lokale economie':
meer dan een modewoord

Sinds een aantal jaren verschijnt het begrip 'lokale economie' 
steeds meer in bestuursnota's en beleidsintenties van lokale be
sturen. Sommige gemeenten hebben al effectief een 'beleidsplan 
lokale economie' en zelfs een 'dienst lokale economie' uitge
bouwd.

Maar welke lading dekt het begrip 'lokale economie' nu ei
genlijk? Is dit een modewoord of heeft deze term wel degelijk 
inhoud en een bestaansreden? Betreft dit enkel de lokale han
delaars? Of heeft 'lokale economie' ook betrekking op andere 
(kleinere o f ambachtelijke) ondernemers die bijvoorbeeld inzake 
tewerkstellingsuitstraling van lokaal belang zijn of die hun activi
teiten hoofdzakelijk 'onder de kerktoren' uitoefenen? Maar welke 
kleine ondernemer of zelfstandige beperkt zijn opdrachten bin
nen een actieradius van pakweg 15 km? En wat te zeggen van 
de kleinere bedrijven die toeleveren aan multinationals en dus de 
facto onderhevig zijn aan regionale en zelfs internationale ten
densen?

Deze denkoefening verder zettend en rekening houdend met het 
feit dat dit begrip in werkelijkheid gefocust wordt op het beleid 
van lokale besturen (steden en gemeenten) kan 'lokale economie' 
gerust worden gedefinieerd als zijnde "h e t dynamisch geheel 
van alle economische activ ite iten  (handelsapparaat, pe r
soonlijke  en zakelijke dienstverlening, toerisme, landbouw, 
industrie , bouw, ...) die zich afspelen binnen de gem eente
grenzen". Onafhankelijk van hun ruimtelijk-economische uitstra
ling hebben elk van deze economische activiteiten hun invloed 
op de gemeente, al was het maar omdat de vestigingsplaats zich 
situeert binnen de gemeente. Het spreekt voor zich dat de dienst
verlening vanuit de lokale besturen ten aanzien van deze econo
mische actoren wel sterk zal verschillen naargelang de grootte en 
aard van de activiteiten.

Vanuit deze poging om tot een definitie te komen van het be
grip 'lokale economie' blijkt dat het in principe wenselijk is om 
te spreken van een 'gemeentelijk' beleidsplan economie in plaats 
van een beleidsplan lokale economie. De term 'lokale economie' 
is evenwel op diverse beleidsniveaus zodanig geïntegreerd, dat 
we verder in dit themanummer ook de termen 'beleidsplan lokale

economie', 'dienst lokale economie' en 'ambtenaar lokale econo
mie' zullen gebruiken.

Het dynamisch karakter van dit begrip 'lokale economie' impli
ceert dat de lokale besturen een strategisch beleidsproces moe
ten doorlopen dat terdege rekening houdt met de dynamiek in 
de economie. In het eerste artikel van dit themanummer wordt 
daarom de noodzaak en inhoud van de methodiek van een be
leidsplan 'lokale economie' (of beter: gemeentelijk beleidsplan 
economie) uitvoerig toegelicht. Hoe hogere bestuursniveaus zoals 
het provinciale niveau de lokale besturen wensen te ondersteunen 
in hun lokaal economisch beleid wordt vervolgens in een tweede 
artikel beschreven.

Uit de methodiek inzake beleidsplannen lokale economie blijkt 
duidelijk dat een objectiverende kennis van de bestaande situ
atie een belangrijk fundament is voor de voorbereiding van een 
beleidsplan. 'Meten is weten' en op vandaag hebben we diverse 
onderzoeksresultaten en statistieken ter beschikking om deze 
strategische oefening te voeden. Hiervan worden in dit thema
nummer twee aspecten belicht voor het deelaspect 'detailhandel' 
van lokale economie , namelijk de resultaten van het grootscha
lig koopstromenonderzoek van WES en het WES-onderzoek 
naar de factoren die het succes van een winkelstraat bepalen.

In dit nummer besteden we ook aandacht aan het multidiscipli
naire aspect van 'lokale economie'. Lokale economie heeft immers 
raakvlakken met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, ruimte
lijke ordening, milieu, ... Een voorbeeld hiervan is de m.e.r.-plicht 
voor handelsvestigingen en de behandeling van vergun
ningsaanvragen voor handelsvestigingen.

Bij de invulling van het begrip 'lokale economie' mogen dus ook 
deze raakvlakken niet uit het oog worden verloren, wat maakt dat 
zowel de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeen
telijk beleidsplan economie doordacht en in samenspraak met an
dere beleidsdomeinen moet gebeuren.

Hans Desmyttere
afdelingshoofd sociaaleconomisch beleid, WES
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• 12 miljoen ton roroverkeer

• 18 miljoen ton container
verkeer

• 1,9 miljoen nieuwe wagens

• 1 miljoen vrachtwagens

• 20 dagelijkse verbindingen 
met het V.K. , Scandinavië 
en Zuid-Europa

• uitstekende distributie
mogelijkheden o.a. in de 
Maritieme Logistieke Zone 
(MLZ)

lOOlKKn

fSMét, $Y\

Havenbestuur Zeebrugge / MBZ nv 
Isabellalaan 1 - 8380 Zeebrugge 
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Dossier: LOKALE ECONOMIE West-Vlaanderen Werkt 1,2007

Gemeentelijk 
beleidsplan economie:
geen evidente 
opdracht
Hans Desmyttere • afdelingshoofd, WES 
Ivan Landuyt • afdelingshoofd, WES

Beleidsmatig denken en handelen wordt cruciaal in de beleidsvoe
ring van gemeentebesturen, ook op het vlak van lokale economie. 
Het veronderstelt een langetermijnvisie, die gestalte krijgt in een 
beleids- en actieplan. Dit plan moet op korte termijn leiden tot het 
vooropstellen van concrete en financieel haalbare acties of pro
jecten en moet tevens een gefundeerd beslissingskader zijn voor 
het dagdagelijkse beleid. Het opmaken van een dergelijke plan 
is voorwaar geen evidente opdracht. Het dient op maat van de 
betrokken gemeente te gebeuren en het gemeentebestuur wordt 
verondersteld zeer goed op de hoogte te zijn van de noden en 
verwachtingen van haar "belanghebbenden" of "stakeholders".

i/ves 5
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Waarom een gemeentelijk 
beleidsplan economie?

Zowel vanuit de hogere overheden als 
het bedrijfsleven wordt de laatste jaren 
het belang aangekaart van een gemeen
telijk beleidsplan economie om het lokale 
ondernemerschap de nodige ontwikke
lingskansen te bieden. Lokale overheden 
kunnen op diverse manieren een essen
tiële bijdrage leveren tot een gunstig be- 
drijfsklimaat:

• Voorwaardenscheppend', vestigings- 
mogelijkheden en kwaliteitsvolle 
openbare ruimte;

• Sturend: selectief vestigingsbeleid en 
lokaal arbeidsmarktbeleid;

• Initiërend bij lokaal economische 
projecten; en

• Faciliterend ten aanzien van het loka
le bedrijfsleven: informatievoorziening 
en dienstverlening.

Gemeenten worden hiertoe ook onder
steund door andere beleidsniveaus, zoals 
provinciebesturen en de Vlaamse overheid. 
Daarnaast kunnen gemeentelijke acties 
worden ontwikkeld, aanvullend aan of in 
samenspraak met hogere overheidsinstan
ties (POM, Vlao, ...).

Het uitbouwen van een lokaal econo
misch beleid en een dienst lokale eco
nomie is voor vele gemeenten in de 
komende nieuwe legislatuur dus een 
belangrijke uitdaging. De economische 
structuur en dynamiek van een gemeente 
bepalen immers niet alleen de economische 
performantie, maar zijn tevens het draag
vlak voor welvaart en welzijn in het gebied. 
Bovendien heeft dit lokaal economisch be
leid veel raakvlakken met andere beleidsdo
meinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, 
mobiliteit, veiligheid, toerisme, fiscaliteit, ... 
Zowel bij de uitbouw van de dienst econo
mie als bij de opmaak van het beleidsplan 
economie moet rekening gehouden worden 
met deze multidisciplinariteit en de partici
patie van de diverse belanghebbenden.

Een dergelijk beleidsplan lokale econo
mie is voor lokale besturen een belangrijk 
richtinggevend kader voor later uit te 
werken acties. In dit verband kan ook wor

Dossier: LOKALE ECONOMIE

den verwezen naar de toepassing van de 
nieuwe wet op de handelsvestigingen (de 
zogenaamde IKEA-wet) die een grotere rol 
voorziet voor de lokale besturen en waarbij 
een beleidsplan lokale economie en speci
fiek een commercieel-strategisch plan voor 
de kleinhandel belangrijke referentiekaders 
zijn bij de beoordeling van een vergunnings
aanvraag.

Ook bij het ontwerpen van concrete lokale 
projecten binnen andere beleidsdomeinen 
moet een dienst economie kunnen waken 
over de mogelijke impact op de diverse 
economische facetten. Bijvoorbeeld, houdt 
de heraanleg van het openbaar domein 
rekening met de gewenste beeldkwaliteit 
en de optimale routing van het winkelend 
publiek die het centrum bezoeken? Of wat 
is de impact van een nieuw gemeentelijk 
mobiliteitsplan op de aantrekkingskracht 
van het winkelkerngebied? Houdt de voor
opgestelde typologie van gewenste woon- 
kavelstructuren rekening met het type van 
bedrijven (en dus ook hun zaakvoerders en 
kaderleden) die de gemeente wenst aan te 
trekken?

Specifieke methodologie

Vanuit haar jarenlange ervaring heeft 
WES een eigen methodologie ontwikkeld 
die gemeentebesturen ondersteunt bij 
het opmaken van beleids- en actieplan
nen lokale economie. Deze methodo
logie doorloopt een aantal welomlijnde 
stappen die ervoor zorgen dat de pro
bleemgebieden daadwerkelijk worden 
aangepakt binnen een gericht proces van 
visie- en besluitvorming naar doelgericht 
handelen. Niet elke stap dient integraal 
of volwaardig te worden doorlopen. 
Afhankelijk van de complexiteit van de 
probleemstelling, het schaalniveau van 
de betrokken gemeente en de reeds be
schikbare kennis en informatie binnen 
het bestuur kunnen stappen worden 
geminimaliseerd. Het volledig elimineren 
van een stap is echter niet wenselijk, al 
was het maar om het logisch kader te 
respecteren en de weliswaar korte denk
oefening te doorlopen in functie van de 
concrete probleemstelling.

6 W E

Schematisch overzicht van de 
methodiek inzake strategische 
planning

In het proces van de opmaak van een ge
meentelijke beleids- en actieplan econo
mie onderscheidt men drie hoofdstappen 
(zie figuur 1):
• de objectiverende situatieschets;
• de analyse van de belanghebbenden;
• de participatorische beleids- en actie- 

planning.

1. Objectiverende situatieschets: 
(gericht) meten is weten

De eerste stap behelst een doorlichting van 
de bestaande situatie. Enkele typische on
derdelen van deze objectiverende situatie
schets zijn het sociaaleconomisch profiel, 
een ruimtelijk-ecologische situatieschets 
en een bevolkings- of doelgroepenen
quête. De bedoeling is een objectiverend 
beeld te krijgen van de situatie van de ge
meente binnen deze drie gebieden.

1.1 Sociaaleconomisch profiel
Het sociaaleconomisch profiel analyseert 
de belangrijkste sociaaleconomische 
kenmerken van de gemeente, zoals de 
bevolkingsstructuur, de werkgelegenheid 
en werkloosheid, de welvaart, de eco
nomische infrastructuur, de verkeers- en 
vervoersinfrastructuur, enz. De bedoeling 
hiervan is een beter zicht te krijgen op de 
typische eigenheden van de gemeente om 
zodoende een betere profilering van het 
beleid mogelijk te maken.

1.2 Ruimtelijk-ecologische situatie
schets

Ruimtelijke aspecten en milieuelementen 
zijn van steeds groter belang in het maat
schappelijk gebeuren. Gemeenten zijn op 
deze vlakken zeer sterk gebonden door 
supralokale bepalingen en -richtlijnen, zo
als het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan
deren en het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan.

1.3 Bevolkings-of doelgroepen
enquête

Dit derde luik betreft het bevragen van de 
bevolking of welbepaalde doelgroepen rond 
bepaalde thema's. Het gaat om onderzoeks- 
elementen die meestal niet via bestaande



rapporten of statistieken kunnen worden 
achterhaald, zoals de bedrijfsvriendelijkheid 
van de gemeente of het aankoopgedrag 
binnen en buiten de gemeente.

2. Tussenresultaat: Analyse van de 
sterkten, zwakten, opportuniteiten 
en bedreigingen (SWOT)

Het resultaat van de objectiverende situa
tieschets is, naast de schriftelijke neerslag 
van elk van de onderdelen, een synthese 
van de situatie in de vorm van een ana
lyse van de sterkten en zwakten van de 
gemeente in relatie met de opportunitei
ten en bedreigingen. De manier waarop 
een dergelijke SWOT-analyse gebeurt, 
is bepalend voor de verdere bepaling van 
de strategische beleidslijnen. Om zijn opti
male ontwikkelingskansen waar te maken, 
moet de gemeente erin slagen zijn sterk
ten optimaal aan te wenden of zijn zwak
ten teniet te doen, de opportuniteiten aan 
te grijpen en de bedreigingen het hoofd te 
bieden. Vanuit het samenspel tussen deze

Dossier: LOKALE ECONOMIE

vier elementen kunnen de strategische be
leidslijnen uitgetekend worden.

3. Analyse van de belanghebbenden 
of "stakeholders analysis"

De belanghebbenden inzake het lokale 
economisch beleid van een gemeente om
vatten een (groot) aantal groepen, elk met 
hun eigen visie, noden, verwachtingen 
en actieterreinen. Iedere groep kijkt met 
eigen ogen naar het gemeentebeleid en 
-bestuur en is op diverse manieren "be
langhebbende": hij beïnvloedt en wordt 
op zijn beurt beïnvloed door het gemeen
tebeleid en zijn uitvoering.

De "stakeholders analysis", waarbij de 
belanghebbenden als integraal onderdeel 
van de beleidsbepaling geanalyseerd wor
den, houdt volgende stappen in:

1. identificatie van de belanghebben
den bij de diverse aspecten van de 
(economische) beleidsvorming;

West-Vlaanderen Werkt 1, 2007

2. identificatie van eenieders belangen 
(noden en verwachtingen) en hun 
perceptie van de probleemgebieden 
en de ontwikkelingsperspectieven;

3. inschatting van de mogelijke impact 
van het beleid of projecten op de be
langhebbende;

4. indicatie van de relatieve prioriteit 
die aan de diverse belanghebbenden 
moet gegeven worden in relatie tot de 
beleidsobjectieven.

Bij de voorbereiding van een gemeentelijk 
beleidsplan economie zijn in eerste instan
tie de eerste twee stappen van belang. 
De laatste twee stappen komen in principe 
aan bod bij het maken van de strategische 
keuzes.

4. Tussenresultaat: formulering van 
een ontwerp van strategisch be- 
leids- en actieplan

Beide voorgaande stappen, de objective
rende analyse (uitmondend in een sterkte-

Figuur 1
Fasen in de opmaak van een gemeentelijk beleids- en actieplan economie

Objectiverende Analyse van de Participatorische beleids- en
situatieschets belanghebbenden actieplanning

Rol van de consultant
Inhoudelijke uitwerking Procesbegeleiding

I/VE5 7
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zwakteanalyse) en de (eerste twee stappen 
van de) analyse van de belanghebbenden, 
laten de externe consultant toe een voor
stel van strategisch beleids- en actie
plan voor de gemeente op te stellen.

In essentie worden in deze strategische 
fase drie denkstappen gezet.

1. Bepalen van de strategische be
leidslijnen, zijnde de keuze van die 
beleidslijnen (aangegeven vanuit de 
sterkten en zwakten) die maximaal en 
bij prioriteit bijdragen tot de realisatie 
van de opportuniteiten en het hoofd 
bieden aan de bedreigingen.

2. Bepalen van het globale objectie
venkader, zijnde het bepalen van de 
objectieven die binnen elke beleidslijn 
nagestreefd moeten worden en hun 
bijdrage tot de globale doelstelling, 
met inbegrip van het bepalen van 
meetbare indicatoren die uitdrukken 
wanneer een objectief "bereikt" is.

3. Bepalen van de projecten/acties/acti- 
viteiten binnen elke beleidslijn, zijnde 
het bepalen welke prioritaire projecten, 
acties of activiteiten moeten onderno

men worden binnen de planperiode 
om de vooropgestelde doelstellingen 
binnen elke beleidslijn te realiseren.

Let wel, dit plan betreft het objectiveren
de advies van de consultant aan het 
gemeentebestuur en in die zin is het een 
beleidsconcept. De gemeentelijke be
leidsvorming, van en door de gemeente, 
gebeurt in de volgende stap.

5. Participatorische beleids- en actie- 
planning

Eenmaal op dit punt gekomen stelt zich 
een cruciale vraag: in welke mate en op 
welke manier worden de diverse belang
hebbenden verder betrokken in de econo
mische beleidsbepaling?

In het participatorische proces gaat het niet 
zozeer om wat er nog moet gebeuren, maar 
eerder om "met wie" de resterende stap 
(de opmaak van het uiteindelijke gemeente
lijk beleidsplan economie) gezet wordt.

Volgend schema toont duidelijk aan met 
wie en in welke mate beleidsbeslissingen 
kunnen worden genomen:

Met wie worden 
beleidsbeslissingen genomen?

In welke mate is er sprake van 
participatie?

Enkel de meerderheid in het 
gemeentebestuur

Informatie: belanghebbenden hebben 
toegang tot de informatie over hoe en 
waarom beslissingen werden genomen

Enkel het gehele gemeentebestuur Consultatie: belanghebbenden worden 
(vrijblijvend) geraadpleegd

Het gemeentebestuur na consultatie 
met primaire belanghebbenden

Onderhandeling: belanghebbenden 
formuleren voorstellen en suggesties en 
onderhandelen over hun inpassing in het 
beleid en in projecten

Gezamenlijke besluitvorming
gemeentebestuur-primaire
belanghebbenden

Gedeelde verantwoordelijkheid:
belanghebbenden krijgen een 
medebeslissingsmacht en worden 
medeverantwoordelijk bij de 
beleidsbepaling en de projectenkeuze
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Naarmate er gekozen wordt voor meer ver
regaande vormen van participatie, zal het 
beleid beter aansluiten op de noden en ver
wachtingen van de betrokken doelgroepen 
en zal het gedragen worden door een bre
der draagvlak van belanghebbenden. Hier
door verzekert het gemeentebestuur zich 
ook de medewerking van de betrokkenen 
zelf bij moeilijke beslissingen en dossiers 
omdat deze laatste mee participeerden in 
de besluitvorming.

6. De verdere fasen bij de beleids
planning

In deze laatste stap concentreren we ons 
op "w at" er moet gedaan worden.

Vooraleer we van een echt gemeentelijk 
strategisch beleids- en actieplan eco
nomie kunnen spreken, moeten de op
ties en keuzes worden gemaakt door 
de gemeente: wat gaat de gemeente 
bij prioriteit en binnen de mogelijkhe
den uitvoeren en wat gaat ze (eventueel 
noodgedwongen) doorschuiven naar een 
volgende periode?

Daarnaast moet nog worden bepaald hoe 
ver het gemeentebestuur wil gaan met de 
participatie van de belanghebbenden in 
het beleidsproces en hoe ze dat gaat or
ganiseren en onderhouden?

Het resultaat van de hierboven beschreven 
methodiek zijn "gedragen" gemeente
lijke beleidsplannen economie, die diverse 
visies en percepties incorporeren in een 
haalbaar en gericht beleids- en actieplan, 
die acties situeren binnen een welomlijnde 
langetermijnvisie, en die een cultuur op
bouwen van open en positief overleg met 
alle belanghebbenden. ■
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Hoe kunnen wij u helpen?
Provincie ondersteunt 
gemeenten bij uitbouw lokale 
economie
Annelies Demeyere • Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen

Een dynamisch economisch 
beleid van de 64 West-Vlaam- 
se gemeentebesturen stimu
leert het ondernemerschap in 
de provincie en verhoogt de 
aantrekkelijkheid van de ge
meente voor zelfstandigen en 
ondernemers.

Op vlak van lokale economie, 
heeft het provinciebestuur een 
belangrijke ondersteunende 
rol ten aanzien van gemeen
ten. Met het project 'Aan
spreekpunt lokale economie' 
en andere initiatieven werkt 
het provinciebestuur aan een 
actieve dienstverlening naar 
de gemeentelijke mandataris
sen en ambtenaren lokale eco
nomie.

Via het project 'Aanspreekpunt lokale eco
nomie'1 wil de provincie West-Vlaanderen 
de gemeenten stimuleren tot en begelei
den bij het uitbouwen van een eigen aan
spreekpunt lokale economie. Het project 
startte in 2002 met de uitwerking van een 
functiebeschrijving 'ambtenaar lokale 
economie'. Samen met gemeenten en ver
tegenwoordigers van bedrijven en hande
laars werd nagegaan wat precies verwacht 
wordt van een ambtenaar lokale economie 
en werd een ideaal profiel van de kandi
daat uitgewerkt. Aansluitend ontwikkelde 
de provincie een vormingsreeks specifiek 
voor deze ambtenaren. De reeks bevat 
naast een initiatie- en basisprogramma ook 
praktijkgerichte informatievergaderingen 
en plaatsbezoeken. Er wordt vooral inge
speeld op de actuele behoeften en niches

die zich aanbieden. Zo organiseerde de 
provincie naar aanleiding van de nieuwe 
wet op de handelsvestigingen begin 2006 
in samenwerking met WES een praktijkge
richte vormingsreeks rond dit thema.

Ankerpunt

Eveneens in het kader van het project 
'Aanspreekpunt lokale economie' en op 
vraag van de gemeenten werd in 2003 
een nieuw kennisdomein 'Ankerpunt lo
kale economie' toegevoegd aan het ken
nis- en leerforum regionale economie 
(www.regionale-economie.be). Dit kennis
en leerforum werd in 2003 met steun van 
de provincie opgestart. Het is een virtueel 
leerplatform en een interactief kenniscen

http://www.regionale-economie.be
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trum dat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur 
gratis consulteerbaar is voor iedereen die 
interesse heeft voor regionale economie. 
Het domein 'Ankerpunt lokale economie' 
bundelt de kennis ten behoeve van de 
gemeentelijke diensten lokale economie. 
Actuele onderwerpen krijgen de nodige 
duiding. Het Ankerpunt verwijst ook naar 
diverse informatie- en kennisbronnen 
die de diensten lokale economie kunnen 
consulteren als ze vragen hebben bij hun 
dienstverlening.

Gemeenten meten en vergelijken

Uit het 'Aanspreekpunt lokale econo
mie' vloeien ook projecten voort die 
gemeentebesturen ondersteunen in diver
se aspecten van hun beleidsvoorbereiding, 
-uitwerking, -uitvoering en/of -evaluatie. 
Zo gaf de provincie in 2003 op vraag van 
de gemeenten aan WES de opdracht een 
meetinstrument te ontwikkelen waar
mee gemeenten eigenhandig het beheer 
van hun centrum kunnen evalueren2.

Via het 'Aanspreekpunt 
lokale economie' 
wil de provincie 
West-Vlaanderen 
de gemeenten 
begeleiden bij het 
uitbouwen van een 
eigen aanspreekpunt 
lokale economie

Dossier: LOKALE ECONOMIE

Ondanks het aanreiken van een praktisch 
uitgewerkt meetinstrument, blijkt dat de 
toepassing ervan op het eigen centrum 
voor veel lokale besturen vaak nog te veel 
inspanningen en middelen vraagt. Daar
enboven zorgt een initiatief vanuit de 
provincie tevens voor een zekere vorm van 
methodologische standaardisatie waar
door op termijn intergemeentelijke verge
lijkingen of benchmarking mogelijk is. Met 
steun van de provincie werd daarom in 
2006 in een pilootproject het meetinstru
ment toegepast op zes West-Vlaamse 
gemeenten (steden) van een vergelijk
baar niveau3: leper, Izegem, Menen, 
Poperinge, Tielt en Torhout. Samen 
met de RESOC's onderzoekt de provincie 
momenteel de mogelijkheden om een rui
mer benchmarkonderzoek op te zetten. 
De hoofdbetrachting is om dit onderzoek 
op een haalbare manier (zowel inhoudelijk 
als financieel) aan te bieden aan een zo 
groot mogelijk aantal gemeenten.

Dynamisch lokaal economisch 
beleid

Andere instrumenten - naast het aan
spreekpunt lokale economie - waarmee 
de provincie gemeentebesturen de nodige 
ondersteuning wil bieden in de uitbouw 
van een dynamisch lokaal economisch 
beleid zijn:

■ Aanleveren van statistisch mate
riaal

Jaarlijks is er de provinciale publicatie 
'West-Vlaanderen sociaaleconomisch in 
feiten en cijfers' als verderzetting van de 
publicatie 'West-Vlaanderen in feiten en 
cijfers' van de vroegere GOM. Daarnaast 
is het de bedoeling om aan elke gemeente 
een overzicht te bezorgen van de verschil
lende sociaaleconomische indicatoren 
voor haar gemeente met de mogelijkheid 
om zich te positioneren ten opzichte van 
de andere West-Vlaamse gemeenten, 
haar arrondissement, de provincie in haar 
geheel of het Vlaamse Gewest. In de 
toekomst plant de provincie haar dienst
verlening aan gemeentebesturen op vlak 
van aanlevering van statistisch materiaal

uit te breiden met de uitbouw van een 
economisch GIS met sociaaleconomische, 
bedrijfseconomische en ruimtelijk-econo- 
mische data.

■ Initiëren en coördineren van be- 
ieidsvoorbereidend en -ondersteu
nend onderzoek

De voorbije jaren en ook in de toekomst 
wil de provincie de gemeentebesturen 
ondersteunen met diepgaande analyses 
(zoals de ontwikkeling en uitwerking van 
methodieken) en specifieke onderzoeken. 
Te vermelden zijn:
• het onderzoek in 2005-2006 naar de 

mogelijk verklarende oorzaken van 
leegstand bij de detailhandel waarbij 
voor gemeentebesturen aanbevelin
gen werden gemaakt om de leegstand 
bij de detailhandel op hun grondge
bied in te dijken (voor de conclusies en 
beleidsaanbevelingen van dit onder
zoek: zie pagina 20-23).

• het lopende onderzoek naar de grens
overschrijdende bezoekersstromen in 
de provincies West-Vlaanderen, Oost- 
Vlaanderen en Zeeland, waarbij nu al 
voor iedere West-Vlaamse gemeente 
een fiche met de belangrijkste cijfer
gegevens (koopbinding, koopattractie, 
gemiddelde score voor winkelaanbod, 
bereikbaarheid, parkeren, enzovoort) 
door de provincie ter beschikking 
wordt gesteld (zie ook artikel van Tanja 
Termote op blz. 12).

■ Ondersteuning via het subregio
nale niveau

Deze ondersteuning verloopt onder meer 
via de werking van de RESOC's waar - 
naast de sociale partners en de provincie 
- ook de gemeentebesturen in vertegen
woordigd zijn. Naast een structurele on
dersteuning voor de basiswerking van de 
RESOC's, stelt de provincie ook projectmid
delen ter beschikking. Met deze middelen 
hoopt de provincie een aanzet te geven 
voor de realisatie van gemeentegrensover- 
schrijdende projecten. Daarnaast vormen 
de RESOC's steeds meer een partner van 
de provincie voor de voorbereiding en uit
voering van een sociaaleconomisch streek- 
ontwikkelingsbeleid.



De provincie blijft 
gemeentebesturen 
ondersteunen met 
diepgaande analyses 
en specifieke 
onderzoeken
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Besluit

De provincie - die zich wenst te profileren 
als kennispartner en die als regiobestuur 
bevoegd is voor de regeling van zaken van 
provinciaal belang - speelt op vlak van 
lokale economie een belangrijke, onder
steunende rol ten aanzien van gemeen
ten. Lokale besturen met een beperktere 
bestuurskracht worden door de provincie 
ondersteund. Daarnaast brengt de provin
cie - vaak op experimentele basis - ver
nieuwend beleid tot stand. Het provinciaal 
project 'Aanspreekpunt lokale economie' 
is daar een concreet voorbeeld van. ■
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> Info
Annelies Demeyere, 
adjunct-adviseur Economie, 
e-mail: annelies.demeyere@west-vlaan- 
deren.be, tel 050 40 32 74 1 2 3

1 Opgenomen in de algemene beleidsnota 
van de bestendige deputatie voor de periode 
2001-2006.

2 Zie ook: Facetten van West-Vlaanderen, nr. 
51: 'Evaluatiemethode voor centrumbeheer', 
te bestellen via www.wes.be.

3 Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan
deren (RSV).

Provinciehuis Olympia 
Koning Leopold lll-laan 66 • 8200 Sint-Andries/Brugge 
Tel.: +32 (0)50 - 40 31 66 • Fax: +32 (0)50 - 71 94 06 P§)jvi

e-mail: pom@west-vlaanderen.be • website: www.pomwvl.be Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen

»  Duurzaam ondernemen 

)} Milieu

))  Verduurzaming bedrijventerreinen 

»  Sociale economie 

»  Transport en logistiek 

»  Uw bedrijf onder dak 

»  Ruimte om te ondernemen 

»  Buitenlandse promotie

Bezoek onze webstek 'www.pomwvl.be' en schrijf je in op onze elektronische Nieuwsbrief.
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Brugge en Roeselare
grootste commerciële 
aantrekkingspolen
Tanja Termote • sociaaleconomisch beleid WES
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Uit een grootschalig koopstro- 
menonderzoek dat in 2006 is 
uitgevoerd bij 9.000 gezinnen 
in de provincie West-Vlaande
ren blijkt dat Brugge en Roese- 
lare de grootste commerciële 
invloedssfeer kennen.

In het kader van het onderzoek naar 
grensoverschrijdende bezoekersstromen 
in het Euregio Scheldemondgebied’ voer
de WES in het voorjaar 2006 - februari tot 
mei - een telefonische enquête uit bij een 
steekproef van 22.100 gezinnen in Oost- 
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 
Hierbij werden in elke gemeente minstens 
100 gezinnen bevraagd2.

Het hoofddoel van de enquête was inzicht 
te krijgen in het bezoek- en koopgedrag 
van de Oost-Vlaamse, West-Vlaamse en 
Zeelandse gezinnen.

De enquête laat toe om per gemeente 
gedetailleerde cijfergegevens te distil
leren met betrekking tot de bezoek- en 
bestedingsbinding (de mate waarin ge
zinnen hun activiteiten uitoefenen en 
hun aankopen verrichten binnen de ei
gen gemeentegrenzen) en de bezoek
en bestedingsaffracf/'e (de mate waarin 
de gemeente ook door inwoners van 
andere gemeenten bezocht wordt voor 
bepaalde activiteiten of voor het aan
kopen van bepaalde producten). Hierbij 
werden verschillende activiteiten (sporten, 
bezoek wekelijkse markt, bezoek bios
coop, bezoek aan café of restaurant, ...) 
en bestedingscategorieën (aankoop voe
ding, kledij, elektrische en huishoudelijke 
apparaten, ...) bevraagd.

In dit artikel worden een aantal resultaten 
van deze enquête voorgesteld. We beper
ken ons hier tot de belangrijkste bevindin
gen met betrekking tot het koopgedrag 
van de West-Vlaming.

Voor de definiëring van een aantal begrip
pen, verwijzen we naar de kadertekst.

WES 13
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Begripsomschrijving

■ Koopbinding: het percentage van 
de inwoners dat de goederencatego
rie het meest in de eigen gemeente 
aankoopt.

Bijvoorbeeld: 88% van de inwoners van 
'gemeente A' koopt kledij en schoenen 
aan in 'gemeente A' zelf, dit wil zeggen 
dat de koopbinding van 'gemeente A' voor 
wat betreft kledij en schoenen 88% be
draagt.

■ Koopvlucht: het percentage van de 
inwoners dat de goederencategorie 
het meest in een andere gemeente 
aankoopt. (= 100% - koopbinding).

Bijvoorbeeld: Van de inwoners van 'ge
meente A' koopt 3% kledij en schoenen het 
meest in 'gemeente B', 2% in 'gemeente 
C' en 7% elders . Dit wil zeggen dat de 
koopvlucht in 'gemeente A' voor wat be
treft de aankoop van kledij en schoenen 
12% bedraagt (= 100% - 88%).

■ Koopattractie: de mate waarin de 
inwoners van andere gemeenten 
het meest een beroep doen op de 
gemeente voor de aankoop van een 
bepaalde goederencategorie.

Bijvoorbeeld: 72% van de inwoners van 
'gemeente D', 30% van de inwoners van 
'gemeente E', 11% van de inwoners van 
'gemeente F' en 3% van de inwoners van 
'gemeente G' doen het meest een beroep 
op de 'gemeente A' voor de aankoop van 
kledij en schoenen. Dit betekent dat ge
meente A voor de aankoop van kledij en 
schoenen een sterke aantrekkingskracht 
heeft op inwoners van de gemeenten D, 
E, F en G.

■ Dagelijkse goederen (convenience 
goods): goederen voor dagelijks ge
bruik die in hoge frequentie worden 
aangekocht. De aankoop gebeurt 
meestal in de directe omgeving. 
Voorbeelden zijn brood, vlees, groen
ten en fruit, algemene voeding.

■ Periodieke goederen (shopping 
goods): deze goederen worden min
der frequent aangekocht, maar toch 
met een zekere regelmaat. Men gaat 
hiervoor 'shoppen' en kijkt, kiest en 
vergelijkt. Voorbeelden zijn kleding, 
schoenen, boeken, huishoudartike- 
len.

■ Uitzonderlijke goederen (specialty 
goods): deze goederen worden eer
der zelden aangekocht. De aankoop 
ervan heeft een belangrijke invloed 
op het gezinsbudget. De consument 
trekt meestal veel tijd uit voor deze 
aankoop. De aankoop gebeurt vaak 
ver van de eigen woonplaats. Voor
beelden zijn meubelen, tapijten, au
diovisuele artikelen, juwelen.

Tabel 1
Rangorde van de koopbinding voor dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen, WES-enquête 2006 (in % )

Rang
nummer Gemeente

Koopbinding
dagelijkse
goederen Gemeente

Koopbinding
periodieke
goederen Gemeente

Koopbinding
uitzonderlijke

goederen
1 Knokke-Heist 97,3 Brugge 89,7 Brugge 80,1
2 Blankenberge 95,0 Roeselare 88,0 Knokke-Heist 79,1
3 leper 95,0 Knokke-Heist 84,7 Roeselare 76,6
4 Torhout 93,5 leper 77,8 Veurne 75,2
5 Izegem 91,5 Oostende 76,2 leper 73,7
6 Brugge 90,7 Waregem 73,5 Torhout 68,0
7 Avelgem 90,0 Kortrijk 72,4 Kortrijk 66,6
8 Middelkerke 90,0 Poperinge 68,9 Waregem 65,2
9 Roeselare 90,0 Veurne 67,5 Tielt 61,3
10 Zedelgem 90,0 Blankenberge 63,2 Izegem 58,6

55 Houthulst 24,0 Zonnebeke 18,3 Heuvelland 14,2
56 Zonnebeke 19,0 Vleteren 16,7 Damme 13,2
57 Lo-Reninge 17,0 Spiere-Helkijn 13,7 De Haan 11,4
58 Heuvelland 13,0 Damme 13,5 Wielsbeke 10,8
59 Mesen 12,0 Hooglede 13,4 Alveringem 9,8
60 Wielsbeke 10,0 Mesen 12,9 Hooglede 6,7
61 Spiere-Helkijn 6,0 Alveringem 12,1 Zuienkerke 6,2
62 Alveringem 3,0 Wielsbeke 10,1 Bredene 5,5
63 Vleteren 2,1 Heuvelland 8,5 Vleteren 4,2
64 Zuienkerke 2,0 Zuienkerke 2,8 Mesen 3,1
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Kaart 1
Het percentage inwoners dat dagelijkse goederen 
(convenience goods) het meest in de eigen 
gemeente aankoopt, WES-enquête 2006 (in % )

Maximum
Knokke-Heist: 97,3%

Minimum 
Zuienkerke: 2%

J >70% en <=85% 

] >50% en <=70%

] >30% en <=50% 

>15% en <=30% 

<=15%

Kaart 2
Het percentage inwoners dat periodieke goederen 
(shopping goods) het meest in de eigen gemeente 
aankoopt, WES-enquête 2006 (in % )

Maximum 
Brugge: 89,7%

Minimum 
Zuienkerke: 2,8%

>70% en <=85% 

>50% en <=70% 

>30% en <=50% 

>15% en <=30% 

<=15%

Kaart 3
Het percentage inwoners dat uitzonderlijke 
goederen (specialty goods) het meest in de eigen 
gemeente aankoopt, WES-enquête 2006 (in % )

Maximum 
Brugge: 80,1%

Minimum 
Mesen: 3,1%

Koopbinding/koopvlucht

Tabel 1 en kaarten 1 tot en met 3 tonen 
de mate waarin de West-Vlaamse gezin
nen hun goederen in de eigen gemeente 
aankopen. De vraag die gesteld werd in 
de enquête was de volgende: op welke 
gemeente doet u het meest een beroep 
voor de aankoop van algemene voeding 
en dranken, kledij en schoenen, enz.

23 West-Vlaamse gemeenten hebben een 
koopbinding van minstens 70% voor wat 
betreft dagelijkse goederen. Dit betekent 
dat in deze gemeenten minstens 70% van 
de gezinnen hun algemene voeding en 
dranken aankopen in de eigen gemeente. 
De sterkste koopbinding wordt vastge
steld in Knokke-Heist, Blankenberge en 
leper. Minstens 95% van de gezinnen 
in deze gemeenten doen hun aankopen 
van dagelijkse goederen hoofdzakelijk in 
de eigen gemeente. Kleinere gemeenten 
zoals Zuienkerke, Vleteren, Alveringem en 
Spiere-Helkijn hebben een heel zwakke 
koopbinding voor dagelijkse goederen. 
De koopvlucht in deze gemeenten be
draagt meer dan 90%, wat betekent dat 
meer dan 90% van de gezinnen hun da
gelijkse goederen hoofdzakelijk buiten de 
eigen gemeente aankopen.

De koopbinding voor periodieke of shop
ping goederen ligt globaal beschouwd iets 
lager in vergelijking met deze voor dage
lijkse goederen. De grootste koopbinding 
voor periodieke goederen wordt vastge
steld in Brugge (89,7%), Roeselare (88%) 
en Knokke-Heist (84,7%). Ook tussen 
de 70 en 80% van de gezinnen in leper, 
Oostende, Waregem en Kortrijk kopen het 
grootste deel van hun shopping goederen 
in de eigen gemeente. Zuienkerke, Heu
velland en Wielsbeke kennen de zwakste 
koopbinding voor shopping goederen.

Bekijken we de shopping goederen meer 
in detail, dan zien we dat Brugge in West- 
Vlaanderen de grootste koopbinding kent 
voor kledij en schoenen (87,3%) en be
nodigdheden voor plant en dier (89,9%). 
Roeselare kent de grootste koopbinding 
voor artikelen in de categorie sport en spel 
(91,9%) en doe-het-zelfartikelen (95,2%). 
Oostende kent dan weer de grootste koop-
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binding voor drogisterij- en parfumartike- 
len, Veurne voor kantoorbenodigdheden 
en leper voor huishoudelijke artikelen. 
Diksmuide kent de grootste koopbinding 
voor fiets- en autoaccessoires.

Ook voor uitzonderlijke of speciale goede
ren hebben Brugge (80,1 % ), Knokke-Heist 
(79,1 % )  en Roeselare (76,6%) de grootste 
koopbinding. Voor meubelen en woning
inrichting bijvoorbeeld kent Brugge een 
koopbinding van 71,3%, wat betekent 
dat 71,3% van de Bruggelingen hun meu
belen en artikelen voor woninginrichting 
het meest aankopen in Brugge zelf. Voor 
elektrische en huishoudelijke apparaten 
kent Knokke-Heist een koopbinding van 
91,9% en voor juwelen 89,8%.

Kaart 4
De invloedssfeer van BRUGGE op het vlak van 
shopping goederen, WES-enguête 2006 (in % )

H H  Kernzone >60%

! § |  Directe zone >40% en <=60% 

_J Indirecte zone >20% en <=40%

'I Zwakke z(

Koopattractie

Naast het bepalen van de aantrekkings
kracht van het winkelapparaat op de eigen 
inwoners (= koopbinding), is het voor een 
gemeente van belang om te weten welke 
inwoners van buiten de gemeente men 
aantrekt, en voor welke producten dit is.

De commerciële aantrekkingskracht van 
een gemeente kan nagegaan worden door 
te gaan kijken van waar de klanten in de 
gemeente afkomstig zijn. De mate waarin 
een gemeente consumenten vanuit andere 
gemeenten aantrekt, is de koopattrac
tie. Voor de bepaling van de commerciële 
invloedssfeer van een gemeente, wordt 
meestal gekeken naar de aantrekkings
kracht op het vlak van shopping goederen.

De invloedssfeer van een gemeente X kan 
hierbij in vier zones ingedeeld worden:
■ kernzone: de gerichtheid op de ge

meente X bedraagt er minstens 60%, 
dit wil zeggen dat minstens 60% 
van de inwoners van een gemeente 
het meest een beroep doen op ge
meente X voor de aankoop van shop
ping goederen;

■ directe zone: gerichtheid tussen 40 
en 60%;

■ indirecte zone: gerichtheid tussen 20 
en 40%;

■ zwakke zone: gerichtheid tussen 5 
en 20%.
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Kaart 5
De invloedssfeer van ROESELARE op het vlak 
van shopping goederen, WES-enquête 2006 (in % )

$§jj Kemzone >60%

H H  Directe zone >40% en <=60% 

__ j  Indirecte zone >20% en <=40% 

] Zwakke zone >5% en <=20%

Kaart 6
De invloedssfeer van KORTRIJK op het vlak van 
shopping goederen, WES-enquête 2006 (in % )

B H  Kemzone >60%

m  Directe zone >40% en <=60%

__ ] Indirecte zone >20% en <=40%

Zwakke zone >5% en <=20%
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Kaart 7
De invloedssfeer van OOSTENDE op het vlak van 
shopping goederen, WES-enquête 2006 (in % )

Kemzone >60%

Directe zone >40% en <=60% 

Indirecte zone >20% en <=40% 

Zwakke zone >5% en <=20%

Kaart 8
De invloedssfeer van WAREGEM 
op het vlak van shopping goederen, 
WES-enquête 2006 (in % )

Kaart 9
De invloedssfeer van IEPER op het vlak van 
shopping goederen, WES-enquête 2006 (in % )

In het onderzoek werd voor alle gemeen
ten de koopattractie nagegaan. Onder
staande kaarten 4 tot en met 9 geven 
een visuele weergave van de commerciële 
invloedssfeer van zes belangrijke West- 
Vlaamse commerciële centra, namelijk 
Brugge, Roeselare, Oostende, Kortrijk, 
Waregem en leper.

Brugge en Roeselare tellen elk 27 gemeen
ten die behoren tot hun invloedssfeer. Bij 
Brugge behoren 18 gemeenten hiervan tot 
de zwakke zone terwijl Roeselare slechts 
12 gemeenten in de zwakke zone telt. De 
kernzone van Roeselare bestaat uit 5 ge
meenten, namelijk Roeselare, Hooglede, 
Staden, Ardooie en Moorslede. Lichtervel- 
de behoort tot de directe zone van Roese
lare met een gerichtheid van 41,5%.

Brugge heeft vier gemeenten in de kern
zone, namelijk Brugge, Zuienkerke, Dam- 
me en Jabbeke. Beernem en Zedelgem 
behoren tot de directe zone, met een aan
trekkingskracht van 52,4%, respectievelijk 
43,1%.

De uitstraling van Brugge en Roeselare als 
handelscentrum voor shopping goederen 
is vrij groot. De gemeenten die behoren 
tot de invloedssfeer van Brugge tellen ge
zamenlijk 545.454 inwoners (zie tabel 2). 
Een derde hiervan, namelijk 182.418 in
woners gaat het meest naar Brugge voor 
de aankoop van shopping goederen. 
57,6% van deze inwoners is woonachtig 
in Brugge. De andere 42,4%, of in totaal 
circa 77.300 inwoners, is afkomstig van 
buiten Brugge.

De gemeenten die behoren tot de in
vloedssfeer van Roeselare tellen gezamen
lijk 378.627 inwoners (zie tabel 3). 34,7% 
hiervan, namelijk 131.220 inwoners, doet 
het meest een beroep op Roeselare voor 
de aankoop van shopping goederen. 
37,4% van deze inwoners is woonachtig 
in Roeselare en ongeveer 82.200 perso
nen (of 62,6%) is afkomstig van buiten 
Roeselare. Roeselare kent dus een kleiner 
marktbereik (aantal personen dat naar een 
stad komt winkelen) dan Brugge (131.220 
tegenover 182.418) maar kent wel een 
relatief grotere spreiding van het marktbe
reik dan Brugge, waar meer dan de helft
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Tabel 2
Aantal inwoners per gemeente dat zich wendt tot Brugge voor de aankoop van shopping 
goederen'3', WES-enquête 2006.

Woongemeente

Totale 
bevolking op 

1 januari 2006 
(FOD 

Economie)
%  gericht op 

Brugge

Aantal 
inwoners 

gericht op 
Brugge

In %  van het 
marktbereik 
van Brugge

Brugge 117.224 89,7 105.121 57,6
Zuienkerke 2.776 74,5 2.069 1,1
Damme 10.899 69,7 7.600 4,2
Jabbeke 13.572 60,9 8.263 4,5
Beernem 14.642 52,4 7.667 4,2
Zedelgem 21.835 43,1 9.408 5,2
Oostkamp 21.796 34,0 7.403 4,1
De Haan 11.925 28,5 3.402 1,9
Blankenberge 18.175 27,8 5.058 2,8
Ichtegem 13.423 14,6 1.964 U
Knesselare 7.885 14,0 1.107 0,6
Wingene 13.136 13,8 1.811 1,0
Koekelare 8.291 13,2 1.092 0,6
Oudenburg 8.929 11,2 996 0,5
Torhout 19.453 11,0 2.135 1,2
Maldegem 22.289 11,0 2.445 1,3
Knokke-Heist 34.063 10,6 3.602 2,0
Ruiselede 5.113 9,3 474 0,3
Veurne 11.843 8,8 1.038 0,6
Aalter 18.841 6,4 1.204 0,7
Koksijde 21.269 6,3 1.346 0,7
Gistel 11.125 6,2 691 0,4
Oostende 68.931 5,7 3.932 2,2
Lo-Reninge 3.306 5,6 186 0,1
De Panne 10.060 5,6 564 0,3
Eeklo 19.535 5,4 1.061 0,6
Bredene 15.118 5,2 780 0,4
Totaal 545.454 33,4 182.418 100,0

(a) exclusief gemeenten met een gerichtheid kleiner dan 5%

(57,6%) van het marktbereik uit eigen in
woners bestaat. Roeselare heeft zelfs een 
iets grotere aantrekkingskracht op inwo
ners van buiten de gemeente dan Brugge 
(bereik van 77.297 voor Brugge tegenover 
82.143 voor Roeselare).

De invloedssfeer van Kortrijk en Oostende 
is veel beperkter dan van Roeselare en 
Brugge. Vooral de uitstraling van Kortrijk 
valt terug door de sterke invloedssfeer van 
Roeselare. Een heel sterke aantrekkings
kracht inzake shopping goederen van 
Kortrijk wordt enkel waargenomen voor 
de inwoners van Kortrijk zelf3.

Oostende heeft een dominante invloed op 
Oostende en Bredene, en ook een directe 
invloed op Middelkerke.

We zien ook dat er in West-Vlaanderen een 
aantal niet-centrumsteden zijn die toch een 
belangrijke aantrekkingskracht hebben. 
Dit is het geval voor Waregem en leper. 
Tot de invloedssfeer van Waregem behoren 
9 gemeenten. Enkel Waregem behoort tot 
de kernzone, maar 2 gemeenten, name
lijk Wielsbeke en Anzegem, behoren tot 
de directe zone. De indirecte zone wordt 
gevormd door Zulte, Dentergem, Kruis- 
houtem en Wortegem-Petegem.

Tot de invloedssfeer van leper behoren 
11 gemeenten, leper en Heuvelland vor
men de kernzone, met een gerichtheid 
van meer dan 60%. De directe zone (ge
richtheid tussen 40% en 60%) bestaat uit 
de gemeenten Mesen, Langemark-Poelka- 
pelle en Zonnebeke.

Samengevat

Het koopstromenonderzoek, uitgevoerd 
in opdracht van Euregio-Scheldemond, 
laat toe een grondig inzicht te verwerven 
in de huidige commercieel-hiërarchische
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Tabel 3
Aantal inwoners per gemeente dat zich wendt tot Roeselare voor de aankoop van shop- 
ping goederen01, WES-enquête 2006.

structuur van steden en gemeenten in de 
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaan- 
deren en Zeeland en in het koopgedrag 
van hun inwoners.

In dit artikel werden een aantal resultaten 
weergegeven met betrekking tot de koop- 
binding en koopattractie van de West- 
Vlaamse gemeenten. We stellen vast dat 
de steden Brugge en Roeselare de groot
ste commerciële invloedssfeer kennen. 
Naast een sterke koopbinding bij de eigen 
inwoners, hebben deze gemeenten ook 
een aanzienlijke aantrekkingskracht op in
woners van buiten de gemeente.

We stellen ook vast dat de invloedssfeer 
van de andere twee West-Vlaamse cen
trumsteden, namelijk Kortrijk en Oosten
de, veel beperkter is dan deze van Brugge 
en Roeselare. ■

> Wie meer informatie wenst omtrent 
de resultaten voor één West-Vlaamse 
gemeente, kan een gemeentelijke 
fiche opvragen bij de dienst econo
mie van de Provincie West-Vlaanderen 
(e-mail:
annelies. demeyere@west-vlaanderen. be). 
Meer informatie is ook te bekomen bij WES 
(e-mail: hans.desmyttere@wes.be).

1 Onderzoek in het kader van het Interreg lll-A pro
gramma "Grensregio Vlaanderen-Nederland", 
subprogramma Euregio Scheldemond.

2 De werkwijze was als volgt:
- in alle gemeenten van Oost- en West-Vlaan

deren werden 100 gezinnen bevraagd. Indien 
een gemeente één of meerdere deelgemeenten 
heeft die minstens 10.000 inwoners telt, dan 
werden er van die deelgemeenten ook 100 
gezinnen bevraagd. De overige 100 enquêtes 
werden dan verspreid over de andere deelge
meenten van de gemeente (met minder dan 
10.000 inwoners).

- in Zeeland werden per 10.000 inwoners er 100 
bevraagd.

3 Sommige respondenten gaven aan hun inkopen 
te doen in Kuurne, terwijl ze eigenlijk het Ring 
Shopping Kortrijk-Noord - dat op grondgebied 
van Kortrijk ligt - bedoelden. Daardoor werden 
deze cijfers bij Kuurne gevoegd, en is het resul
taat van Kortrijk enigszins vertekend.

37,4
5.7
5.8
4.4
4.9
2.7
2,6
3.4
2.5
6.9
1.6 
2,6 
2,2
1.7
1.7 
1,1 
2,6 
2,1 
2,2
1.9 
0,8 
0,4 
0,3 
0,2 

1,5 
0,2 

0,8
100,0

Hooglede 9.831 75,9 7.461
Staden 10.969 68,9 7.553
Ardooie 9.147 63,5 5.813

Diksmuide 15.733 2.723
Wervik 17.607 2.902
Tielt 19.269 2.479
Koekelare 8.291 998
Lendelede 5.399 550
Oostrozebeke 7.449 6,1 457
Lo-Reninge______________________3.306_____________ 6̂ 0____________ 198

'% leper___________________________ 34.897_____________ 515__________ 1.926
Ruiselede 5.113 5,2 268
Poperinge_____________________ 19.623_____________ 5̂ 0_____________986
Totaal 378.627 34,7 131.220

(a) exclusief gemeenten met een gerichtheid kleiner dan 5%

Roeselare 55.775 88,0 49.077

Moorslede
Lichtervelde
Ledegem
Kortemark
Houthulst
Izegem
Pittem________________
Zonnebeke
Wingene
Ingelmunster
Meulebeke
Langemark-Poelkapelle
Torhout

11.976 36,8 4.408

13.136 22,1 2.899

10.618 60,6 6.438
8.400 41,5 3.483
9.306 37,2 3.460

9.051 36,3 3.285
26.544 33,9 8.992

6.599 31,5 2.078
11.758 29,4 3.460

10.617 21,0 2.232
10.980 20,4 2.240
7.780 1.392

19.453 17,8 3.463

Totale
bevolking op Aantal

1 januari 2006 inwoners In %  van het
(FOD %  gericht op gericht op marktbereik

Woongemeente Economie) Roeselare Roeselare van Roeselare
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Succesfactoren
van een winkelstraat
Lieselot Denorme • sociaaleconomisch beleid, WES
Annelies Demeyere • Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen

Wat bepaalt het succes van een winkelstraat? Waarom is de ene 
winkelstraat aantrekkelijker voor handelaars dan de andere? 
En bijgevolg, waarom treft men in sommige winkelstraten meer 
leegstand aan dan in andere? In 2005 onderzocht WES welke 
factoren leegstand (kunnen) bepalen1. Het is namelijk belangrijk 
dat lokale besturen leegstand en verwaarlozing in hun gemeente 
zoveel mogelijk tegengaan. Leegstaande en verwaarloosde ge
bouwen zijn nutteloos, tasten de onmiddellijke omgeving aan, 
dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte 
en leiden bovendien tot stedelijk verval.

Tabel 1
Leegstandspercentage in verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten (in % )

Bron: studie WES, 2005.

In de winkelstraten van 22 West-Vlaamse 
gemeenten inventariseerde WES alle leeg
staande en ingeromen handelspanden. 
Ook de beeld- en omgevingskwaliteit van 
deze straten werd in de studie opgeno
men. Het doel van het onderzoek was het 
inzicht in enkele mogelijke achterliggende 
oorzaken van leegstand te vergroten, om 
zo het risico op leegstand te bepalen en 
via beleidsaanbeve ingen te verminderen.

Inventarisatie
van de handelspanden

Aangezien de meeste detailhandelszaken 
zich in de commerciële centra van steden 
of gemeenten bev nden, was het onder
zoek gericht op de winkelstraten (of delen 
van winkelstraten) binnen deze kernen. 
Een lijst van deze st'aten werd opgevraagd 
bij de betrokken gemeenten.

Tabel 1 geeft een overzicht van de ste
den en gemeenten die in het onderzoek 
werden betrokken, sarnen met het aantal 
geïnventariseerde handelspanden en het 
leegstandspercentage.
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■ Lange Steenstraat, Kortrijk

Zoals uit deze tabel blijkt, variëren de leeg- 
standspercentages sterk van gemeente tot 
gemeente. In het commerciële centrum 
van Zonnebeke werd bijvoorbeeld geen 
enkel leegstaand handelspand aangetrof
fen. Ook in Diksmuide bedroeg het leeg- 
standspercentage slechts 1,4%. Anders 
was het gesteld met de gemeente Lede- 
gem. Op het moment van de inventarisatie 
stonden 11 van de toen in totaal 36 han
delspanden leeg. Dit komt overeen met 
een leegstandspercentage van 30,6%. 
Sinds de publicatie van de studie zijn in 
heel wat gemeenten echter acties onder
nomen om de leegstand en verwaarlozing 
in te dijken. Zo onder meer in Izegem, 
waar een 'handelspandenfonds' opgericht 
werd, en in Oostende, waar men zelfs 
stickers op leegstaande winkels kleeft om 
zo renovatiepremies te promoten (zie ka
derteksten).

Ingrediënten voor een 
succesvolle winkelstraat

Naast een inventarisatie van de leegstaan
de en in gebruik genomen handelspan-

Handelspandenfonds Izegem 
wordt verlengd
Om de leegstand te bestrijden en ver
fraaiing van handelspanden aan te moe
digen ging de stad Izegem op 1 januari 
2005 van start met een handelspanden
fonds. Dit - tijdelijke - initiatief stond 
volledig los van de winkelpremie. Han
delaars konden tot eind 2006 bi het 
stadsbestuur tot 26.500 euro subsidie 
aanvragen voor bouwwerken of inrich
tingswerken van een handelszaak in het 
commerciële centrum van Izegem.

In de afgelopen twee jaar hebben vier 
plaatselijke handelaars gebruik gemaakt 
van het handelspandenfonds. "Twee jaar 
is in feite een heet korte periode voor 
grote projecten," verklaart bestuurs- 
secretaris Elisabeth Wiels, die bevoegd 
is voor het handelspandenfoncs, "Het 
duurt immers al enige tijd vooraleer het 
initiatief goed en wel bekend is."

Na evaluatie besliste het nieuwe stadsbe
stuur van Izegem om het handelspanden
fonds te verlengen. Joris Claeys, schepen 
van lokale economie licht toe: "Omdat 
blijkt dat er wel degelijk gebruik van 
gemaakt wordt, wordt dit initiatief voor 
2007 aangehouden. Het is de bedoeling 
dat de handelsfunctie in het commercië
le centrum van Izegem volop opgewaar
deerd wordt. Het handelspandenfonds 
zal jaarlijks geëvalueerd worden naar zijn 
effect en de af te bakenen zone."

> Meer info: www.izegem.be
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Stickeractie in 
de strijd tegen 
leegstand

Om de aandacht te vestigen op leeg
staande handelspanden die in aanmer
king komen voor een subsidie brengt 
de stad Oostende er nu grote stickers 
aan. Deze actie kadert in de strijd te
gen leegstand om de handelscentra 
aantrekkelijker te maken.

Het stadsbestuur wil met de stickers 
wijzen op de mogelijkheden van het 
handelspandenfonds. Dit fonds voor
ziet tot 20.000 euro subsidie voor de 
herinrichting of renovatie van een leeg
staand winkelpand.

"In Oostende bestaat het handelspan
denfonds sedert 2003. Het stadsbe
stuur maakt er een budget van 250.000 
euro per jaar voor vrij, maar we merk
ten dat dit nog onvoldoende bekend 
was," aldus Patrick Bonny, diensthoofd 
lokale economie. "De aanvragen kwam 
pas goed van de grond na intensieve 
campagnes, zoals vermelding in de 
pers en het stedelijk infoblad. Sedert 
de stickeractie verdriedubbelde het 
aantal aanvragen in 2006 tot zo'n 
30 dossiers."

De stad Oostende betrekt zoveel moge
lijk de immobiliënsector bij deze actie. 
Het handelspandenfonds wordt voort
gezet zolang het budget en de onder
steuning van het Vlaams Stedenfonds 
het toelaten.

den, werd in de studie ook nagegaan of 
leegstand in relatie staat tot bepaalde 
omgevingsfactoren (zie tabel 2). Zoals 
verwacht, blijkt dit wel degelijk zo te zijn. 
Er is echter geen sprake van uitsluitend 
één op één invloeden van de factor op 
leegstand, maar van een meerdimensio- 
nele doorwerking van verschillende fac
toren.

De belangrijkste conclusie uit het onder
zoek is dat de attractiviteit en het daarmee 
gepaard gaande succes van een winkel
straat grotendeels wordt bepaald door de 
stedenbouwkundige kwaliteit ervan en 
door een aantrekkelijk (semi)publiek 
domein. Zo staat een handelspand relatief 
vaker leeg wanneer de aanpalende pan
den in verouderde of verkrotte staat zijn of 
wanneer de kwaliteit van de voetpaden te 
wensen overlaat. Het aantrekkelijker ma
ken van een omgeving kan bijvoorbeeld 
worden bevorderd door de inbreng van 
groenelementen. Uit de data-analyse is 
namelijk gebleken dat groenelementen in 
het straatbeeld de aanwezigheid van leeg
stand in belangrijke mate verkleinen.

Daarnaast speelt ook de belevings
waarde - en dan vooral het gevoel van 
verkeersveiligheid - een niet te verwaar
lozen rol. Uit de analyse blijkt dat panden 
significant meer leegstaan in straten met 
twee of meer rijstroken, net als in straten

met meer dan één rijrichting. Is de win
kelstraat autovrij, dan is de kans op leeg
stand het laagst. Is de straat niet autovrij, 
dan blijkt een straat met bijvoorbeeld een 
zone 30-regeling beter te functioneren 
als handelslocatie dan een straat zonder 
bijzonder verkeersregime. Ook uit het 
onderzoek naar de grensoverschrijdende 
bezoekersstromen in de Euregio Schelde- 
mond (WES, december 2006) is gebleken 
dat de verkeersveiligheid in de winkelstraat 
heel belangrijk is. Maar liefst 83,9% van 
de inwoners uit de Euregio Scheldemond 
hechten heel veel belang aan dit aspect bij 
de keuze van hun aankoopplaats.

Niet alleen de visuele aantrekkelijkheid en 
belevingswaarde, maar ook de functiona
liteit van een winkelstraat is van belang 
voor het succes ervan. Brede en comfor
tabele voetpaden dragen bij tot relatief 
minder leegstand. Ook de aanwezigheid 
van fietsenrekken vergroot de kans op de 
ingebruikname van een handelspand.

Een opmerkelijk resultaat uit het onder
zoek is dat de loopafstand tussen een 
winkel en de meest nabije parkeer
plaats de kans op leegstand niet beïn
vloedt. Uit de data blijkt namelijk dat de 
gemiddelde afstand tot een parkeerplaats 
voor alle in gebruik genomen handelspan
den groter is dan voor de panden die inci
denteel en structureel leegstaan.

Tabel 2
Geïnventariseerde factoren die de leegstand van handelspanden kunnen verklaren

- de kwaliteit van de aanpalende panden
- de breedte en kwaliteit van de voetpaden
- de kwaliteit van het wegdek
- de parkeermogelijkheden
- de aanwezigheid van een laad- en loszone
- de oversteekmogelijkheden
- het verkeer in de straten
- het aantal rijstroken en rijrichtingen
- het lawaai in de straat
- de voorzieningen voor openbaar vervoer
- de netheid van de buurt
- Sporen van inbraak of vandalisme
- zit- of rusmogelijkheden
- fietsenrekken
- groenelementen
- bewoning boven het pand
- de verkeersfunctie van de straat
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Ook opvallend is de vaststelling dat open
baar vervoer bij voorkeur niet door de 
winkelstraat zelf rijdt. Uit de analyse is 
gebleken dat er significant minder han
delspanden leegstaan in winkelstraten 
zonder openbaar vervoer dan in winkel
straten met een buslijn of tramspoor.

Om handelaars te overtuigen zich in een 
bepaalde winkelstraat te vestigen, is een 
optimale bereikbaarheid inzake toele
vering en bevoorrading onontbeerlijk. 
Bij aanwezigheid van een laad- en loszone 
in de onmiddellijke omgeving van het han- 
delspand, blijkt het niveau van leegstand 
namelijk significant lager te zijn.

Tot slot blijkt de kans op leegstand ook 
te verkleinen wanneer de verdiepingen 
boven het handelspand bewoond wor
den.

Alhoewel de vastgestelde verschillen 
niet significant bleken, kunnen we uit 
de verzamelde data ook afleiden dat een 
handelspand relatief vaker in gebruik is 
genomen wanneer de kwaliteit van het 
wegdek goed is, wanneer niet betaald 
hoeft te worden voor parkeren (vlak voor 
of in de onmiddellijke omgeving van het 
pand), wanneer parkeren in de onmid
dellijke omgeving niet beperkt wordt in 
tijd, wanneer de oversteekmogelijkheden 
voldoende nabij en zichtbaar zijn, wan-

Als de ruimtelijke 
kwaliteit van de 
omgeving goed is en 
het winkelaanbod 
aantrekkelijk, dan 
blijkt de consument 
ook zonder goede 
bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden 
naar het
handelscentrum te 
komen.

neer het lawaai in de straat niet storend 
is, wanneer de stopplaats voor openbaar 
vervoer zich niet vlak voor of in de onmid
dellijke omgeving van het pand bevindt 
en wanneer er zit- of rustmogelijkheden 
(bijvoorbeeld zitbanken) in de straat zijn 
voorzien.

Tot slot

Uiteraard hebben niet enkel de geïnventa
riseerde omgevingselementen een invloed 
op de leegstand van handelspanden. Tal
rijke andere aspecten zoals de economi

sche situatie, het (huur)prijsniveau, het 
aanbod winkelverkoopvloeroppervlakte 
per inwoner, de regionale uitstraling van 
het winkelgebied, het gemiddeld inkomen 
per capita,... kunnen eveneens als moge
lijke oorzaak worden aangeduid voor het 
ontstaan van leegstand. Verder onderzoek 
zal dergelijke verbanden nog moeten uit
wijzen. ■ 1

1 "Onderzoek naar de verklarende relaties tus
sen de leegstand en andere geïnventariseerde 
factoren in 22 West-Vlaamse gemeenten", 
studie uitgevoerd door WES in opdracht van 
het provinciebestuur West-Vlaanderen (mei 
2006)
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Grote handelsvestigingen:
omgaan met
vergunningsaanvragen 
en m.e.r.-plicht
Lieselot Denorme • sociaaleconomisch beleid, WES
Sofie Heirman en Rebecca Devlaeminck • milieu en natuurbeleid, WES

Gemeenten spelen een belang
rijke rol bij het beoordelen van 
vergunningsaanvragen voor 
handelsvestigingen. De diverse 
criteria waarmee een gemeen
te bij dergelijke beoordelingen 
rekening moet houden zijn bij 
wet bepaald (en behoorlijk 
uitgebreid!). Daarnaast geldt 
voor groothandelsvestigingen 
de verplichting om een milieu
effectenrapport (m.e.r.) te la
ten opmaken.

In dit artikel maken we u weg
wijs in de behandeling van 
vergunningsaanvragen en de 
m.e.r.-plicht voor - grote - han
delsvestigingen.

Behandeling van 
vergunningsaanvragen voor 
handelsvestigingen

De wet bepaalt dat elke gemeente de 
aanvraag voor een handelsvestiging met 
een nettohandelsoppervlakte van meer 
dan 400 m2 op basis van vier objectieve 
hoofdcriteria moet beoordelen. Elk crite
rium op zich kan nog eens onderverdeeld 
worden in een aantal subcriteria, die de 
gemeentebesturen bij de evaluatie kunnen 
ondersteunen (zie kadertekst).

Analyseren, beoordelen, 
adviseren

WES ontwierp een denkalgoritme dat ge
meenten kan helpen bij de beoordeling 
van vergunningsaanvragen (zie figuur 1). 
Zowel de analysefase als de beoordelings- 
en de uiteindelijke adviesfase worden door
lopen. Het principe van dit denkalgoritme 
is dat de beoordelingen van de verschil
lende subcriteria (per hoofdcriterium) wor
den samengevoegd tot één beoordeling 
van het hoofdcriterium. De beoordelingen 
van de vier hoofdcriteria samen laten dan 
ten slotte toe om het uiteindelijke advies 
te formuleren.

Wat is een milieueffectrapport?

Milieueffectrapportage of m.e.r. is een 
procedure waarbij de gevolgen van een

Het digitale doe- en leerpakket "Be
oordeling vergunningsaanvragen 
handelsvestigingen" dat door WES 
werd ontwikkeld, loodst gemeentebe
sturen op een interactieve wijze door
heen dit denkalgoritme:

• De criteria en subcriteria die bij de 
beoordeling moeten gehanteerd 
worden, worden in duidelijke taal 
toegelicht:

• De basisvragen die zich hierbij stel
len om een beoordeling te maken, 
worden naar voren gebracht;

• Er wordt verwezen naar specifie
ke bronnen die gebruikt kunnen 
worden om de basisvragen te be
antwoorden. Elk van de beschik
bare bronnen wordt toegelicht en 
met passende voorbeelden geïllu
streerd;

• Door middel van digitale invulfor- 
mulieren kunt u uw bevindingen 
per subcriterium en criterium on
middellijk wegschrijven. Hetzelfde 
geldt het globale advies. Hierdoor 
krijgt men een overzichtelijk beeld 
van de totstandkoming van dit ad
vies.

activiteit of ingreep op het milieu vooraf 
ingeschat worden. Concreet: vooraleer 
projecten, beleidsvoornemens zoals plan
nen en programma's, enz. plaatsvinden, 
worden de milieueffecten ervan op een
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Figuur 1
Denkalgoritme bij de beoordeling van vergunningsaanvragen
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wetenschappelijk verantwoorde wijze be
studeerd, besproken en geëvalueerd.

De achterliggende gedachte suggereert 
dat het beter is om de voor het milieu 
schadelijke activiteiten vanaf een vroeg 
stadium in de besluitvorming te onder
vangen en bij te sturen. Het principe is ei
genlijk eenvoudig: eerst denken en dan 
doen. Zo laat de milieueffectrapportage 
toe daadwerkelijk een preventief milieu
beleid te voeren.

Wanneer dient een 
milieueffectrapport opgesteld te 
worden?

M.e.r.-plichtige activiteiten worden be
schreven in het m.e.r.-besluit van de 
Vlaamse regering van 10 december 2004. 
De eerste bijlage beschrijft activiteiten 
die altijd m.e.r.-plichtig zijn. Het betreft 
activiteiten die een duidelijke en vaak be
langrijke impact op het milieu hebben. 
De tweede bijlage beschrijft m.e.r.-plichti
ge activiteiten waarvoor een gemotiveerd 
verzoek tot ontheffing van de m.e.r- 
plicht ingediend kan worden. Voor projec
ten die opgenomen zijn in bijlage I of II 
dient men een MER of ontheffingsdossier 
op te stellen en dit, na goedkeuring door 
de Dienst MER van de Vlaamse overheid, 
bij te voegen bij de vergunningsaanvraag.

M.e.r.-plicht voor 
handelsvestigingen

Voor groothandelsvestigingen is binnen 
bijlage II de volgende categorie relevant:

"Stadsontwikkelingsprojecten, met inbe
grip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen
• met betrekking tot de bouw van 1.000 

of meer woongelegenheden, of
• met een brutovloeroppervlakte van 

5.000 m2 handelsruimte of meer, of
• met een verkeersgenererende werking 

met pieken van 1.000 of meer per- 
sonenauto-equivalenten per tijdsblok 
van twee uren."

Dossier: LOKALE ECONOMIE

Daarnaast kan ook voor de wijziging of 
uitbreiding van projecten van bijlage I of 
II, waarvoor reeds een vergunning is afge
geven, die zijn of worden uitgevoerd en 
die aanzienlijke nadelige gevolgen voor 
het milieu kunnen hebben, een gemoti
veerd verzoek tot ontheffing ingediend 
worden.

Ontheffing is pas mogelijk als het project 
geen belangrijke milieueffecten veroor
zaakt of een volledig MER geen toege
voegde waarde zou betekenen. Dit laatste 
is het geval indien er bijvoorbeeld al voor 
een vroegere vergunning een uitgebreid 
MER opgesteld werd en het aangevraagde 
project geen belangrijke wijzigingen ten 
opzichte van de informatie uit dat vroeger 
MER zou betekenen.

Het m.e.r.-proces

De opmaak van een MER betekent dat de 
volledige m.e.r.-procedure doorlopen 
dient te worden.

De eerste stap binnen dit proces omvat 
het opstellen van een kennisgeving- 
nota. De Dienst MER onderzoekt de vol
ledigheid van deze nota. Binnen de 10 
dagen na de volledigverklaring dient de 
kennisgeving aan onder meer de betrok
ken overheden en administraties bezorgd 
te worden. Deze krijgen 30 dagen de tijd 
om hun opmerkingen te formuleren. On
dertussen wordt de kennisgeving open
baar ter inzage gelegd. De dienst MER 
bundelt alle opmerkingen en formuleert 
op basis hiervan richtlijnen voor het op
stellen van de MER. Vervolgens kan een 
team van erkende MER-deskundigen het 
eigenlijke MER opstellen.

Deze deskundigen beoordelen per milieu- 
discipline de effecten van het te onder
zoeken project. Hun bevindingen worden 
gebundeld tot een ontwerp van MER 
dat door de betrokken instanties geadvi
seerd wordt. Na aanpassing van het MER 
keurt de dienst MER het finale MER goed. 
Dit wordt vervolgens bij de vergunnings
aanvraag gevoegd.

De volledige m.e.r.-procedure is een uit
gebreid proces dat ongeveer negen maan
den tot een jaar in beslag neemt.

In geval een gemotiveerd verzoek tot 
ontheffing van de MER-plicht inge
diend wordt, is een verkorte en eenvoudi
gere procedure mogelijk. Na indienen van 
het verzoek tot ontheffing wordt binnen 
een termijn van maximaal twee maanden 
een beslissing genomen.

Een verzoek tot ontheffing van de MER- 
plicht dient niet opgesteld te worden 
door een team van erkende MER-deskun
digen, maar kan door de initiatiefnemer 
zelf gebeuren. De praktijk leert echter dat 
strenge kwaliteitseisen ten aanzien van 
een ontheffingsdossier gelden. Indien het 
dossier niet conform deze kwaliteitsnor
men opgesteld wordt, wordt de vraag tot 
ontheffing niet ontvankelijk verklaard en 
moet de volledige m.e.r. -procedure als
nog doorlopen worden. Bijgevolg wordt 
sterk aanbevolen om een ontheffingsdos
sier te laten opstellen door personen met 
ervaring in deze thematiek. ■

> Voor meer informatie en een demover
sie van het digitale doe- en leerpakket 
"Beoordeling vergunningsaanvragen 
handelsvestigingen" kunt u terecht op 
de website www.wes.be.

> WES staat u bij bij het opstellen van een 
milieueffectrapport. Het WES-team 
heeft ruime MER-ervaring, onder meer 
in MER's voor stadsontwikkelingspro
jecten. Ook indien u overweegt een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing 
van de MER-plicht op te stellen, kunt u 
op de expertise van WES beroep doen. 
Wij hebben reeds met succes onthef- 
fingsdossiers opgesteld onder meer 
voor het vernieuwen en uitbreiden van 
een bestaand winkelcomplex.

> Vrijblijvend meer info over milieueffect
rapportage: sofie.heirman@wes.be

http://www.wes.be
mailto:sofie.heirman@wes.be


“De combinatie van erg moeilijke op
drachten en heel krappe deadlines:
dat is de grote uitdaging voor onze 
leveranciers. Wij spelen met de publica
tie van onze kwartaalresultaten bijvoor
beeld uiterst kort op de bal. En voor 
de kwaliteit van onze culturele uitgaven
- recent rond de badstad Blankenberge
- leggen we de lat zeer hoog. Dat zijn 
we verplicht aan onze sterke reputatie 
als tweede grootste Belgische bank. 
Goed om te weten dat we dan kunnen 
terugvallen op Goekint Graphics. Al jar
enlang. Elke opdracht brengen ze voor 
ons tot een goed einde."

Fabienne Carlier
Hoofd publicaties 
Dexia Bank nv

Ondernemen is veranderen. Dat weet u zelf 

maar al te goed. Daarom doet u zaken met partners 

die ook niet stilstaan. Zoals Goekint Graphics. Een 

bedrijf dat voortdurend investeert in state-of-the- 

art technologie: vijfkleurenpers met droogtun- 

nel en laktoren, ‘computer to plate’-technologie, 

apparatuur voor het realiseren van multimedia- 

creaties, noem maar op. Om u altijd een 

onberispelijke totaalservice te bieden. Van 

eerste idee tot postklaar pakket. Van projectbe

geleiding tot strategisch advies. Van simpele cor- 

porate identity tot hoogstaande kunstdruk. Te

gelijk waken we erover dat een hoop dingen niét 

veranderen. Onze bruisende grafici bijvoor

beeld, die uit al die technologie verbluffende 

hoogstandjes halen. Onze doorwinterde tech

nici, die persoonlijk instaan voor een doorge

dreven kwaliteitszorg. Of onze gemotiveerde 

cliënt supervisors, die elke fase van uw project 

begeleiden met een gezonde dosis ouder

wetse toewijding. Er verandert dus veel bij 

Goeknt Graphics. En toch ock weer niet. Dat 

bedoelen we precies met ‘in beweging zijn’.

altijd in 
beweging...

www.goekint.be
Industriezone 2 
Zandvoordeschorredijkstraat 65 
8400 Oostende 
Tel. 059 51 43 43 
Fax 059 51 44 43
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http://www.goekint.be
http://www.salto-reclome.be
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Kortrijk en 'convivialiteit'
Reportage • Sabine Simoens, WES

■ Trui Tydgat, directeur Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en Jean de Bethune, 
schepen van economie, toerisme en onderwijs Kortrijk

Na een immobiliair moeilijke 
periode lijkt Kortrijk er weer bo
venop te komen en is er vanuit 
de private sector terug geloof 
in Kortrijk. Het Stadsontwik
kelingsbedrijf levert daar on
getwijfeld haar bijdrage aan. 
De stadskern heeft al een eer
ste transformatiefase achter 
de rug. Het kasteeltje in Marke 
waar schepen Jean de Bethune 
en directeur van het Stadsont- 
wikkelingbedrijf Trui Tydgat ons 
ontvangen, daarentegen, is nog 
even authentiek als in de tijd 
dat het bewoond werd door de 
familie de Bethune.

De stadskern van Kortrijk wordt al en
kele jaren grondig aangepakt en is nog 
steeds in volle ontwikkeling. Een aantal 
grootschalige projecten moeten Kortrijk 
een compleet nieuw gezicht en tegelijk 
een nieuwe toekomst geven. Trui Tydgat, 
directeur van het Stadsontwikkelingsbe
drijf Kortrijk (SOK) is alvast enthousiast 
over de lopende zaken: "Het meest be
kende dossier waar we momenteel mee 
bezig zijn, is wellicht het project op de 
site van de middelbare school Bijstand in 
samenwerking met Foruminvest. Het is 
een perfect voorbeeld van een geslaagde 
PPS (publiek-private samenwerking). Bij
zonder aan het project Foruminvest is de 
creatie van het 'handelsdistrict Kortrijk', 
een nieuwe samenwerkingsstructuur tus
sen bestaande en nieuwe handelaren.

Het SOK creëert ook de randvoorwaarden 
om het voor de investeerder haalbaar te 
maken."

Publiek - privaat
Voor een woonbedrijf als SOK is het as
pect PPS een steeds belangrijker thema. 
Stadsvernieuwingsprojecten, inbreidings- 
projecten of de ontwikkeling van nieuwe 
gebieden zijn immers complexe materies 
die noch de publieke sector, noch privaat 
initiatief alleen kan realiseren.

De statuten van het SOK voorzien ook dat 
de stad Kortrijk en het Stadsontwikkelings
bedrijf samenwerkingsovereenkomsten 
afsluiten naar het voorbeeld van de fe
derale en de Vlaamse overheidsbedrijven. 
Schepen de Bethune: "De economische 
bezorgdheid was hier altijd al aanwezig, 
maar te veel geconcentreerd op de typisch 
stedelijke aspecten als leegstand. Nu ver
trekken we vanuit de economie om te ko
men tot patrimonium. Zo ontstaan grote 
projecten in PPS, zoals Foruminvest. Trou

wens een belangrijk maar risicovol dos
sier... We hebben moeten weerstaan aan 
de tendens om de mega-shopping aan de 
stadsrand te plaatsen. Kortrijk is pionier 
door de functies winkelen en parkeren te 
gaan combineren met wonen en recreëren 
in het hartje van de stad. Als het lukt, dan 
zal dit hopelijk een precedent scheppen 
om te breken met de visie om landbouw
grond om te vormen tot handelszone."

Periferie - binnenstad
Daar waar het met Foruminvest gedurfd 
lijkt om volumineuze handelsactiviteit in 
het stadscentrum te voorzien, verwijst 
schepen de Bethune naar het 'ziekenhuis
dossier', waar precies het omgekeerde 
gebeurt: "De vier verschillende locaties 
van het fusieziekenhuis AZ Groeninge in 
het centrum van de stad Kortrijk zullen te
gen 2018 gecentraliseerd worden in een 
nieuw groot ziekenhuis op Hoog-Kortrijk. 
Uiteraard blijft dringende medische hulp in 
de binnenstad mogelijk, maar dit dossier 
moet vooral leiden tot kwalitatief betere



■ Ontwerp van het project Foruminvest, waarbij de functies wonen, winkelen, ontspannen en parkeren gecombineerd zullen 
worden in het centrum van Kortrijk.

Wat is SOK?

Het Stadsontwikkelingbedrijf Kortrijk 
(SOK) is gegroeid uit de 'Woonregie' 
die in 1998 opgericht werd onder 
impuls van toenmalig burgemeester 
Emmanuel de Bethune en in het kader 
van het Mercuriusplan.

Doel van het SOK is de vernieuwing en 
de verfraaiing van de stad Kortrijk en 
de versterking van het stedelijk weef
sel.

Sedert 2000 fungeert SOK als auto
noom gemeentebedrijf met een eigen 
jaarrekening en gedelegeerd bestuur
der. Van de twaalf leden van de raad 
van bestuur, zijn er zeven leden afkom
stig uit de gemeenteraad. SOK telt mo
menteel vier vaste medewerkers.

geneeskunde en niet tot een patrimoniaal 
dossier."

Het idee om activiteiten te voorzien in de 
perferie, met een ankerpunt in de bin
nenstad vinden we ook terug bij Kortrijk 
Xpo die onder meer met het nieuw op
gerichte Ondernemerscentrum een te
genpool heeft in de binnenstad. Volgens 
schepen de Bethune is de site Ko'trijk Xpo 
de grootste troef van Kortrijk en heeft de 
stad de roeping om hét zakencentrum te 
worden van de Rijselse metropool. Het 
Ondernemerscentrum moet dan ook zo
wel een trefplaats, vestigingsplaats als 
ontmoetingscentrum voor ondernemers 
worden.

Lokaal - globaal
Als schepen van economie, heeft Jean de 
Bethune een uitgesproken visie op het 
begrip lokale economie: "In Kortrijk ge
bruiken we bewust niet de term 'lokale 
economie'. De economie in een stad kan 
immers niet los gezien worden van het

groter geheel waarin de activiteiten plaats
vinden. Economie is per definitie globaal." 
De schepen kan niet laten er nog aan toe 
te voegen dat de term lokale economie 
eigenlijk geschrapt zou moeten worden, 
"...want het lokale weefsel kan niet over
leven zonder globale context."

Het komt er volgens de Bethune op neer 
om zich als stad niet enkel te concentreren 
op megaprojecten. "Kortrijk is een stad 
met vele gezichten. Naast een beperkt 
aantal grootschalige projecten organi
seren we hier ook heel veel kleine eve
nementen op mensenmaat, zoals lokale 
marktjes, 'Stad van de Smaak', een juwe
lenwedstrijd, enz. Daarin schuilt de kracht 
van de stad. Kortrijk telt meer dan 7.000 
zelfstandigen en die hebben er allemaal 
baat bij dat de sfeer van 'convivialiteit' 
hier behouden blijft! ■

WES 29



West-Vlaanderen Werkt 1,2007 Conjunctuurnota

Ondernemers blijven 
voorzichtig
Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren 
en de conjunctuur in West-Vlaanderen1
Nele Depestel • Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen

De afgevlakte conjunctuur- 
curve voor West-Vlaanderen 
stagneert sedert midden 2006. 
De meest recente brutowaar- 
den geven ook geen indicaties 
over de toekomstige trend (zie 
figuur 1). Het is duidelijk dat 
de ondernemers voorzichtig 
zijn en een afwachtende hou
ding aannemen. Toekomstige 
brutowaarden zullen wellicht 
meer zekerheid brengen over 
het verdere verloop van de 
conjunctuur.

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

—  bruto
—  afgevlakt

Bron: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen

De evolutie van de verschillende sociaal
economische indicatoren is over het alge
meen gunstig. Enkel de indicatoren van 
het consumentenvertrouwen evolueren 
niet eenduidig positief.

Het West-Vlaamse werkloosheidscijfer
evolueert gunstig. In 2006 waren er in 
West-Vlaanderen gemiddeld 8,9% min
der werklozen dan in 2005. In januari 
2007 zette de dalende trend zich verder 
en daalde de werkloosheid met 13,6% 
op jaarbasis. Eerlijkheidshalve moeten we

hierbij vermelden dat een deel van de af
name van de werkloosheid te verklaren is 
door methodologische wijzigingen, waar
door de evolutie in 2006 in gunstige zin 
vertekend wordt.

Op de West-Vlaamse vacaturemarkt zit 
het aantal werkaanbiedingen in de lift. Het 
aantal ontvangen vacatures lag in 2006 
gemiddeld 53,9% hoger dan in 2005, het 
aantal openstaande vacatures op het ein
de van de maand 33,8%. In januari 2007 
lag het aantal ontvangen vacatures nog



hoger (+ 79,7%); de stijging op jaarbasis 
van het aantal lopende werkaanbiedingen 
op het einde van de maand werd daaren
tegen kleiner (+ 16,7%). De schaarste op 
de arbeidsmarkt neemt hierdoor echter 
nog niet af.

De tijdelijke werkloosheid nam in 2006 
in West-Vlaanderen af met gemiddeld 
15,6%. Enkel in december was er een toe
name (+12,1 % ).

De omzet, uitvoer en investeringen
van de grote ondernemingen met zetel in 
West-Vlaanderen kennen duidelijke toena
mes in 2006. Cijfers tot en met november 
tonen een stijging van de omzet met bijna 
10% op jaarbasis, een stijging van de in
vesteringen met bijna 7 %  en een stijging 
van de uitvoer met 11 % .

Het aantal faillissementen in West- 
Vlaanderen lag in 2006 lager dan in 2005. 
Enkele grotere faillissementen in maart en 
oktober van 2006 zorgden echter wel voor 
een hoger aantal verloren arbeidsplaatsen. 
De eerste cijfers van 2007, die van januari, 
tonen een toename op jaarbasis van het 
aantal faillissementen (+12,3%).

Zoals eerder gezegd presteren de indica
toren van het consumentenvertrou
wen iets minder goed. De omzet in de 
kleinhandel nam in de eerste elf maanden 
van 2006 toe, maar met slechts 3,3%. Het 
aantal nieuwbouwwoningen waarvoor 
een vergunning werd afgeleverd daalde 
in de eerste drie kwartalen van 2006 met 
8,7%. Het aantal vergunde renovatie
woningen, minder onderhevig aan grote 
schommelingen, steeg in dezelfde peri
ode lichtjes met 2,9%. De inschrijving van 
nieuwe personenwagens in West-Vlaan
deren lag in 2006 gemiddeld 3,7% hoger 
dan in 2005, maar 3,7% lager dan in het 
vorige salonjaar, 2004. ■

De WES VLAREM CHECKLIST' biedt uw 
bedrijf een up-to-date register van de 
relevante regelgeving en gegarandeerd 
blijvende actualisatie.

Koppeling tussen VLAREM l-rubrieken en 
de toepasselijke VLAREM ll-voorwaarden.

Inclusief uitgebreide rapporten 
in de software, eenvoudig aan te 
passen op basis van uw specifieke 
bedrijfsgegevens.

> Het uitgebreide rapport is te verkrijgen 
bij de dienst Economie, Provinciehuis 
Olympia, K. Leopold lll-laan 66 in Sint- 
Andries, bij Nele Depestel op het tele
foonnummer 050-40 73 51 of via e-mail 
nele.depestel@west-vlaanderen.be 1

1 Opmaak februari 2007.

WES vzw • Baron Ruzettelaan 33 • 8310 Assebroek-Brucge 
Tel + 32 50 36 71 36 • Fax + 32 50 36 31 86 
www.wes.be • milieu@wes.be

mailto:nele.depestel@west-vlaanderen.be
http://www.wes.be
mailto:milieu@wes.be
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West-Vlamingen beoordelen hun 
commercieel centrum
Tanja Termote • sociaaleconomisch beleid, WES

Verkeersveiligheid in de winkelstraat, een goede bereikbaarheid, 

voldoende en gratis parkeermogelijkheden, een mooie inrich

ting van de winkelstraten, aantrekkelijke winkels en een ruim en 

divers winkelaanbod zijn aspecten waaraan West-Vlamingen 

veel belang hechten bij de keuze van de aankoopplaats. Kleinere 

gemeenten scoren relatief goed op de eerste aspecten (verkeers

veiligheid, bereikbaarheid, parkeren), terwijl de beste scores voor 

de inrichting van de winkelstraten en de diversiteit van het winkel

aanbod behaald worden door grotere gemeenten zoals Knokke- 

Heist en Roeselare.

In een telefonische enquête rond het be
zoek- en koopgedrag van 9.000 West- 
Vlaamse gezinnen, uitgevoerd in het 
voorjaar van 2006, werd aan de respon
denten gevraagd in welke mate zij een 
aantal aspecten die onder meer te maken 
hebben met het winkelaanbod, de winkel
acties, de inrichting van de straten en de 
parkeermogelijkheden belangrijk vinden 
bij de keuze van de aankoopplaats. Daar
naast werd ook gevraagd naar hun score 
op deze aspecten in de eigen gemeente.1

Figuur 1
De mate waarin de inwoners van de provincie West-Vlaanderen bepaalde aspecten belangrijk vinden bij de keuze van de aankoopplaats, 
WES-enquête 2006 (in % )

Verkeersveiligheid in de winkelstraat 

Voldoende parkeermogelijkheden 

Gratis parkeren 

Goede bereikbaarheid te voet of met de fiets

Goede bereikbaarheid met de auto
Mooie en aangename inrichting van de 

centrumstraten en pleinen 
Aantrekkelijke winkels, mooie etalages 

en mooie productpresentatie
Ruim en divers winkelaanbod 

Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Veel ketenwinkels
Veel informatie en reclame over het 

winkelaanbod en winkelacties
Veel horecavoorzieningen 

Veel winkelacties, speciale markten en randactiviteiten

Veel speciaalzaken

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□  Heel belangrijk DTamelijk belangrijk ■  Weinig of niet belangrijk
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Belang:
Verkeersveiligheid in de 
winkelstraat heel belangrijk

Uit figuur 1 stellen we vast dat West- 
Vlamingen heel veel belang hechten aan 
verkeersveiligheid in de winkelstraat: 82% 
van de inwoners vindt dat aspect heel be
langrijk en 15% tamelijk belangrijk. Zaken 
die te maken hebben met parkeren (vol
doende parkeermogelijkheden en gratis 
parkeren) en bereikbaarheid met de fiets, 
te voet of met de auto worden ook zeer 
belangrijk geacht. Een mooie en aange
name inrichting van de centrumstraten en 
pleinen, aantrekkelijke winkels, mooie eta
lages en een ruim en divers winkelaanbod 
worden verder door ongeveer 90% van 
de ondervraagden als heel belangrijk of 
tamelijk belangrijk aanzien. Daarentegen 
wordt een goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer door eenderde van de 
respondenten als weinig tot niet belang
rijk aanzien. Minder belang wordt verder 
ook gehecht aan winkelacties, speciale 
markten en randactiviteiten (34% vindt 
dit weinig of niet belangrijk), informatie 
en reclame over het winkelaanbod en de 
winkelacties en horecavoorzieningen. Ook 
de aanwezigheid van veel ketenwinkels en 
veel speciaalzaken wordt door meer dan

Regioscan

een kwart van de respondenten als weinig 
of niet belangrijk aanzien.

Score:
Bereikbaarheid van de 
winkelstraat scoort het hoogst

In de enquête werd ook gevraagd om, naast 
het belang dat men hecht aan bepaalde 
aspecten die een aankoopplaats kenmer
ken, ook een score te geven op elk van deze 
aspecten. Het betreft een oordeel voor de 
eigen gemeente. Figuur 2 toont de gemid
delde score op 5 die de ondervraagde West- 
Vlamingen geven op deze aspecten. Een 
score van 5 komt overeen met 'zeer goed', 
een score van 1 met 'zeer zwak'.

De West-Vlamingen geven de hoogste score 
aan de bereikbaarheid te voet of met de 
fiets (4,1) en aan de bereikbaarheid met 
de auto (3,9). Verkeersveiligheid in de win
kelstraat krijgt score 3,7. De aspecten 'veel 
ketenwinkels', 'veel speciaalzaken' en 'veel 
winkelacties, speciale markten en randacti
viteiten' krijgen de laagste score, namelijk 
3,1. Uiteraard verschillen deze gemiddelden 
aanzienlijk tussen gemeenten. Zo krijgt een 
centrumgemeente als Roeselare bijvoor
beeld een score van 4,1 op het aspect 'veel

ketenwinkels', terwijl een kleine gemeente 
als Mesen slechts een score haalt van 1,3.

Voor de acht aspecten die door 90% of 
meer van de West-Vlamingen als zeer be
langrijk of tamelijk belangrijk worden aan
zien bij de keuze van de aankoopplaats, 
tonen kaarten 1 tot en met 8 de gemid
delde score op vijf die de inwoners geven 
aan hun eigen gemeente.

Verkeersveilige winkelstraten in 
Jabbeke, Langemark-Poelkapelle 
en Oostende

De verkeersveiligheid in de winkelstraat 
wordt door 82% van de respondenten als 
zeer belangrijk aanzien. De gemiddelde 
score op 5 die de respondenten aan hun 
gemeente geven voor dit aspect is 3,7.

De beste scores (zie ook kaart 1) worden 
gegeven door de inwoners van Jabbeke 
(4,5), Langemark-Poelkapelle (4,5) en 
Oostende (4,4).

Moorslede (3,1), Avelgem (3,2) en Zon- 
nebeke (3,3) worden het minst goed 
beoordeeld op dit aspect door de eigen 
inwoners.

Figuur 2
De waardering door de inwoners van de provincie West-Vlaanderen van aspecten die belangrijk zijn bij de keuze van de aankoopplaats, 
WES-enquête 2006 (score op 5)

Ruim en divers winkelaanbod

Aantrekkelijke winkels, mooie etalages en mooie 
productpresentatie
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Kaart 1
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'verkeersveiligheid in de winkelstraat' in hun gemeente 
(score op 5)

Maximum 
Jabbeke: 4,51

Minimum 
Moorslede: 3,09

Provincie West-Vlaanderen: 3,69

m  >4.5 (goed tot zeer goed)

1111 >4 en <=4,5 (goed)

__ | >3,5 en <=4 (middelmatig tot goed)

; >3 en <=3,5 (middelmatig)

__i >2,5 en <=3 (zwak tot middelmatig)

B i l  >2 en <=2,5 (zwak)

>1.5 en <=2 (zeer zwak tot zwak) 

I j  <=1.5 (zeer zwak)

Knokke-He

Damme

Brugge

Middelkerke

Oostkamp

Torhout'/--
Veume Wingene RiDiksmuide ) '

loorsle *  Waregem 
irelbeke ;

Deerlijk-
VVevelgem

Wervik

Zweveger

Kaart 2
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'voldoende parkeermogelijkheden' in hun gemeente 
(score op 5)

Maximum 
Dentergem: 4,91

Minimum
Knokke-Heist: 2,56 

Provincie West-Vlaanderen: 3,48

>4.5 (goed tot zeer goed)

Wm >4 en <=4,5 (goed)

I I  >3 , 5  en <=4 (middelmatig tot goed) 

] >3 en <=3,5 (middelmatig)

} >2,5 en <=3 (zwak tot middelmatig) 

0 1  >2 en <=2.5 (zwak)

1 1  >1,5 en <=2 (zeer zwak tot zwak) 

■  <=1.5 (zeer zwak)

Kaart 3
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'gratisparkeren' in hun gemeente (score op 5)

Maximum 
Dentergem: 4,91

Minimum 
De Panne: 2,02

Provincie West-Vlaanderen: 3,54

>4,5 (goed tot zeer goed)

>4 en <=4,5 (goed)

>3,5 en <=4 (middelmatig tot goed)

; >3 en <=3,5 (middelmatig)

: >2,5 en <=3 (zwak tot middelmatig) 

| >2 en <=2,5 (zwak)

| >1,5 en <=2 (zeer zwak tot zwak)

| <=1,5 (zeer zwak)

Kustgemeenten scoren slecht op 
parkeermogelijkheden

18% van de ondervraagde West-Vlamin- 
gen vindt dat de parkeermogelijkheden in 
de eigen gemeente zeer goed zijn en 42% 
vindt de parkeermogelijkheden goed. Cir
ca 23% vindt de parkeermogelijkheden in 
de eigen gemeente zwak tot zeer zwak. 
De gemiddelde score is 3,5 op 5, met een 
duidelijk betere score voor de kleinere ge
meenten dan voor de grotere.

De beste scores voor het aspect 'voldoende 
parkeermogelijkheden' (zie ook kaart 2) 
worden gegeven door de inwoners van 
Dentergem (4,9), Langemark-Poelkapelle 
(4,8) en Jabbeke (4,6).

Knokke-Heist, Gistel en Oostende worden 
het minst goed beoordeeld op dit aspect 
door de eigen inwoners. Merk op dat alle 
kustgemeenten een relatief lage score krij
gen van hun inwoners op dit aspect.

Gratis parkeren: niet in de 
kustgemeenten, behalve in 
Nieuwpoort

De gemiddelde score op het aspect 'gratis 
parkeren' die de inwoners van West-Vlaan
deren geven aan hun eigen gemeente is 
3,5 op 5. Dit aspect werd door 76% van 
de inwoners als heel belangrijk, en door 
16% als tamelijk belangrijk aanzien.
De beste scores (zie ook kaart 3) worden 
gegeven aan Dentergem (4,9), Alveringem 
(4,9) en Lichtervelde (4,8).
De Panne, Knokke-Heist en Oostende 
worden het minst goed beoordeeld op dit 
aspect door de eigen inwoners. 
Nieuwpoort is een opmerkelijke uitzonde
ring tussen de kustgemeenten. Als enige 
kustgemeente krijgt deze gemeente een 
hoge score (4,5) voor gratis parkeren.

Meeste winkelstraten goed tot 
zeer goed bereikbaar te voet of 
met de fiets

De goede bereikbaarheid te voet of met de 
fiets wordt door meer dan 90% van de res
pondenten als belangrijk tot zeer belangrijk
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aanzien bij de keuze van de aankoopplaats. 
Globaal gezien wordt dit aspect door de 
respondenten ook het beste beoordeeld. 
De gemiddelde score die de inwoners ge
ven aan hun eigen gemeente is 4,1 op 5. 
De beste scores (zie ook kaart 4) worden 
gegeven door de inwoners van Dentergem 
(4,9), Alveringem (4,6) en De Panne (4,6).

Moorslede, Oostkamp en Harelbeke wor
den het minst goed beoordeeld op dit as
pect door de eigen inwoners.

Dentergem krijgt beste score 
voor bereikbaarheid met de auto

Net als de bereikbaarheid met de fiets of 
te voet, is de bereikbaarheid met de auto 
een belangrijk aspect bij de keuze van de 
plaats waar men gaat winkelen. Bijna 80% 
van de respondenten vindt de bereikbaar
heid met de auto in hun gemeente goed 
tot zeer goed. De gemiddelde score op 
5 bedraagt 3,9. Globaal gezien behalen 
de kleinere gemeenten een betere score 
op het aspect bereikbaarheid met de auto 
dan de grotere steden en gemeenten.

De beste scores (zie ook kaart 5) worden 
gegeven door de inwoners van Dentergem 
(4,9), Alveringem (4,8) en Langemark- 
Poelkapelle (4,7). Menen, Moorslede en 
Bredene krijgen de slechtste scores.

Knokke-Heist, Nieuwpoort en 
Oostende: mooie en aangename 
centrumstraten

62% van de respondenten vindt een mooie 
en aangename inrichting van de centrum
straten en pleinen zeer belangrijk bij de 
keuze van de aankoopplaats. 28% vindt 
dit tamelijk belangrijk. Naast verkeersvei
ligheid, bereikbaarheid en parkeren, is dit 
één van de aspecten die zwaar doorwegen 
bij de keuze van de aankoopplaats. 
Gemiddeld krijgt dit aspect een score van 
3,5 op 5.
Knokke-Heist scoort hier het best met 4,4 
op 5, gevolgd door Nieuwpoort (4,2) en 
Oostende (4,1). Langemark-Poelkapelle, 
Ruiselede en Moorslede krijgen de slecht
ste scores van hun inwoners (zie kaart 6).

Kaart 4
De score die de inwoners geven aan het aspect 
‘goede bereikbaarheid te voet o f met de fiets' 
in hun gemeente (score op 5)

Maximum 
Dentergem: 4.86

Minimum 
Moorslede: 3,42

Provincie West-Vlaanderen: 4,11

| >4,5 (goed tot zeer goed)

| >4 en <=4,5 (goed) 

j >3,5 en <=4 (middelmatig tot goed) 

• >3 en <=3,5 (middelmatig)

: >2,5 en <=3 (zwak tot middelmatig) 

jj| >2 en <=2,5 (zwak)

■  >1,5 en <=2 (zeer zwak tot zwak)

■  <=1,5 (zeer zwak)

Kaart 5
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'goede bereikbaarheid met de auto' in hun gemeente 
(score op 5)

Maximum 
Dentergem: 4,90

Minimum 
Menen: 3,45

Provincie West-Vlaanderen: 3,95

Maximum 
Knokke-Heist: 4,42

Minimum
Langemark-Poelkapelle: 2,61 

Provincie West-Vlaanderen: 3,53

m  >4,5 (goed tot zeer goed) 

m  >4 en <=4.5 (goed)

| >3,5 en <=4 (middelmatig tot goed) 

j  >3 en <=3,5 (middelmatig) 

j >2.5 en <=3 (zwak tot middelmatig) 

H H  >2 en <=2,5 (zwak) 

m  >1,5 en <=2 (zeer zwak tot zwak) 

<=1,5 (zeer zwak)

Kaart 6
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'mooie en aangename inrichting van de centrumstraten 
en pleinen' in hun gemeente (score op 5)
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Kaart 7
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'aantrekkelijke winkels, mooie etalages en mooie 
productpresentatie' in hun gemeente (score op 5)

Maximum 
Knokke-Heist: 4,40

Minimum 
Zuienkerke: 1,68

Provincie West-Vlaanderen: 3,44

m  >4.5 (goed lot zeer goed)

1 1  >4 en <=4.5 (goed)

C U ]  >3,5 en <=4 (middelmatig tot goed) 

j >3 en <=3,5 (middelmatig)

[ >2,5 en <=3 (zwak tot middelmatig) 

m  >2 en <=2.5 (zwak)

>1,5 en <=2 (zeer zwak tot zwak) 

■ I  <=1,5 (zeer zwak)

Tankenberge

Damme

Brugge

Judenb&fg'

Middelkerke

_Nieuwpbort

Veume Wingene RiDiksmuide >
Kortemark

' Pitterrt Tielt

houthu lst
..Meulebeke;'
belriiunstef

steren
'Lendeiede j u

f:JWevelflet#i v.s ^  

Öenen'ï Kortriik Zwevegern ̂

Kaart 8
De score die de inwoners geven aan het aspect 
'ruim en divers winkelaanbod' in hun gemeente 
(score op 5)

Maximum 
Knokke-Heist: 4,32

Minimum 
Zuienkerke: 1,61

Provincie West-Vlaanderen: 3,49

m  >4,5 (goed tot zeer goed) 

m  >4 en <=4,5 (goed) 

n  >3,5 en <=4 (middelmatig tot goed) 

: >3 en <=3,5 (middelmatig)

_]  >2,5 en <=3 (zwak tot middelmatig)

B  >2 en <=2.5 (zwak)

I j  >1,5 en <=2 (zeer zwak tot zwak) 

<=1,5 (zeer zwak)

Aantrekkelijke winkels en mooie 
etalages in Knokke-Heist en 
Roeselare

De gemiddelde score op het aspect 'aan
trekkelijke winkels, mooie etalages en 
mooie productpresentatie' die de West- 
Vlamingen geven aan hun eigen gemeente 
is 3,4 op 5. Dit aspect werd door 58% van 
de inwoners als heel belangrijk, en door 
31 %  als tamelijk belangrijk aanzien.

Vier gemeenten halen een score van 4 of 
hoger, namelijk Knokke-Heist (4,4), Roe
selare (4,2), Nieuwpoort (4,1) en Koksijde 
(4). De laagste score gaat naar kleinere

gemeenten zoals Zuienkerke (1,7), Den- 
tergem (2,2) en Lo-Reninge (2,6) (zie 
kaart 7).

Ook beste scores voor Knokke- 
Heist en Roeselare op 'ruim en 
divers winkelaanbod'

De gemiddelde score op het aspect 'ruim 
en divers winkelaanbod' die de inwoners 
van West-Vlaanderen geven aan hun 
eigen gemeente is 3,5 op 5. Opnieuw 
staan Knokke-Heist en Roeselare boven
aan de rangschikking met een score van 
4,3 op 5 (zie kaart 8).

Twee gemeenten halen een score beneden 
2 op 5 namelijk Zuienkerke en Mesen 
We stellen vast dat de score op dit aspect 
stijgt met de grootte van de gemeente.

Samengevat

In dit artikel werden een aantal resultaten 
weergegeven van het 'onderzoek naar 
grensoverschrijdende bezoekersstromen'. 
Hieruit blijkt dat consumenten veel be
lang hechten aan de verkeersveiligheid in 
de winkelstraat, aan het parkeren (gratis 
parkeren, parkeermogelijkheden) en aan 
de bereikbaarheid te voet, met de fiets en 
met de auto.

De score die de inwoners geven op al deze 
aspecten varieert van 4,1 op 5 voor 'goede 
bereikbaarheid te voet of met de fiets' tot 
3,1 op 5 voor 'veel speciaalzaken', voor 
'veel ketenwinkels' en voor 'veel winkelac
ties, speciale markten en randactiviteiten'.

De score varieert uiteraard sterk naarge
lang de grootte van de gemeente. Grote 
centrumgemeenten scoren bijvoorbeeld 
veel beter op aspecten die te maken heb
ben met de variëteit van hetwinkelaanbod, 
met de inrichting van de centrumstraten 
en pleinen, ... dan kleinere gemeenten. 
Vooral Knokke-Heist en Roeselare scoren 
heel sterk op deze aspecten. Kleinere ge
meenten scoren dan beter op het vlak van 
bijvoorbeeld parkeren en bereikbaarheid. 
Dentergem krijgt op deze aspecten de 
beste score van haar inwoners. ■

> Wie meer informatie wenst omtrent 
de resultaten voor één West-Vlaamse 
gemeente, kan een gemeentelijke fi
che opvragen bij de dienst economie 
van de Provincie West-Vlaanderen 
(annelies.demeyere@west-vlaanderen.be). 
Meer informatie kan u ook bekomen 
bij WES (hans.desmyttere@wes.be).

1 Enquête voor het 'Onderzoek naar grensover
schrijdende bezoekersstromen', in het kader 
van het Interreg lll-A programma "Grensregio 
Vlaanderen-Nederland", subprogramma Eu- 
regio Scheldemond. Voor bijkomende resul
taten van het onderzoek verwijzen we ook 
naar het artikel 'Brugge en Roeselare grootste 
commerciële aantrekkingspolen' op blz. 12.
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WEST

Meer en beter ondernemen met Syntra West:

• Opleiding
• Opleidingsplanning en competentiemanagement
• Begeleiding
• Subsidieadvies

Voor meer inlichtingen in verband met onze 

dienstverlening aan bedrijven kunt u terecht op 
050 70 28 07 of via e-mail: info@syntrawest.be

Ondernemen is als zeilen.

U bepaalt de juiste koers en zet alle zeilen bij om 

snel vooruit te gaan. U vertrouwt op navigatie- 
instrumenten en u rekent op de ervaring en inzet 
van uw hele team.
Maar het water is soms onstuimig en de wind kan 
draaien. En dan moet u uw beste stuurmanschap 

laten zien.

Uit welke hoek de wind ook komt, u staat er als 
ondernemer nooit alleen voor. U kunt rekenen op 
Syntra West als uw partner in grote uitdagingen. 
Ons engagement is: u, uw medewerkers en heel uw 
organisatie optimaal laten functioneren.
Via opleiding, opleidingsplanning, begeleiding en 

subsidieadvies.

Professionele oplossingen op korte termijn en een 

dynamische visie op de toekomst. Geef uw bedrijf 
de wind in de zeilen samen met Syntra West.

Syntra West vzw is erkend door de Vlaamse Regering • ISO 9001:2000 gecertificeerd

[hijs de zeilen]
Met de steun van

West-Vlaanderenderen”
Door mensen gedreven

http://www.syntrawest.be
mailto:info@syntrawest.be
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Zen-ding: mailing- en fulfilmentspecialist 
met een missie. Goekint Graphics bundelt 
DM-knowhow in autonome divisie

Direct mail (DM) blijft een ijzer

sterk medium. Bijna dagelijks 

vindt - én leest - de gemiddelde 

Belg een mailing in zijn brieven

bus of mailbox. Het woord ‘ge

middeld’ is hier eigenlijk niet op 

zijn plaats, want mailings worden 

steeds sterker gepersonaliseerd 

en verfijnd. Zen-ding uit Oostende 

is een nieuwe speler in de uiterst 

concurrentiële mailingbranche. 

Maar als zusterbedrijf van de 

gereputeerde drukkerij Goekint 

Graphics vertrekt de nieuweling 

wel met een lengte voorsprong.

Logisch verlengstuk

“ We zijn ontstaan als logisch verlengstuk 
van Goekint Graphics” , legt Peter Goekint 
uit. “ De drukkerij bouwde in de loop der 
jaren zeer veel ervaring op met activiteiten 
die nauw aansluiten bij die van haarzelf. 
Reclame bijvoorbeeld, en ook direct mail. 
Die ‘aansluitende’ activiteiten besliste de 
Goekint-directie onder te brengen in vol
ledig onafhankelijke divisies. Daar had ze 
twee goede redenen voor. Enerzijds klare 
wijn schenken voor haar klanten die óók 
in reclame of DM actief zijn. Anderzijds 
voorkomen dat haar waardevolle know
how zomaar verloren zou gaan. Zo zag 
drie jaar geleden het reclamebureau Salto 
het levenslicht, en nu dus Zen-ding.”

Goed gewapend

Het servicepakket van Zen-ding omvat 
ontwerp en realisatie van zowel ‘papieren’ 
als digitale mailings, verhuur en verkoop 
van adressen, opmaak en beheer van 
adressenbestanden, vouwen van docu
menten en vullen van omslagen voorge
drukt of niet, postophaling, en verzending 
in binnen- en buitenland. "Kortom, alles 
wat nodig is om een zorgvuldig voorbe
reide mailing tot in de handen van de 
juiste persoon te brengen” , concludeert 
Bart Goekint. “ Inclusief vakkundig advies 
van ons team ervaren DM-specialisten. We 
beseffen heel goed dat we als nieuwko
mer moeten vechten voor ons marktaan
deel. Maar we zijn goed gewapend om 
puik werk af te leveren tegen verrassend 
scherpe prijzen. Klanten als Electrabel, 
Axa, Eandis, ING, Ministerie van de Vlaam
se Gemeenschap, Medifix (NL), ... kunnen 
daar al van meespreken.”

DinG

Meer weten over de service 
van Zen-ding ?

Contacteer vrijblijvend Mare Magnus 
via info@zen-ding.be of 059/56 37 74.
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2006 goed jaar voor West-Vlaamse havens

■ Haven Oostende: sinds 2006 verscheept Ferryways nieuwe wagens richting Immingham.

2006 was een absoluut recordjaar voor de haven van Zeebrugge. 
In totaal werd vorig jaar 39,3 miljoen ton behandeld. Deze record- 
groei van 13,6% maakte de Zeebrugse haven tot sterkste groeier 
binnen de Hamburg-Le Havre range.

De opstart van de APM Terminals, maar ook de sterke groeicijfers 
in de bestaande containerverbiningen naar het Verre Oosten zorg
den voor absolute recordcijfers wat betreft de containertrafiek. 
De in 2006 uitgevoerde verdieping van de Pas van het Zand en de 
haventoegang moet de toekomst voor Zeebrugge als diepzeecon- 
tainerhaven veilig stellen.

Ook de roro-trafiek groeide 4 procent, met een nieuw record in
zake aantallen verscheepte auto's. Zeebrugge is op dat vlak de ab

solute wereldmarktleider. Daarnaast noteerde ook de binnenvaart 
recordcijfers. In totaal werd 970.000 ton verscheept, wat 30% 
meer is dan vorig jaar.

Ook voor de haven van Oostende was 2006 een goed jaar. De 
kusthaven, die sinds 1999 al elk jaar met groeicijfers kon uitpak
ken, kende ook vorig jaar een groei van bijna 3% . Dé gangmaker 
van de Oostendse haventrafiek blijft de roro-sector, met in 2006 
iets meer dan 6,25 miljoen ton verschepingen. Nieuw is enerzijds 
de lijn naar Tilbury, die sinds half 2006 van start is gegaan en 
anderzijds het vervoer van nieuwe wagens door Ferryways. W e
kelijks worden zo'n 500 auto's verscheept richting Immingham, 
waar de haven over een aangepaste site met een PDI-centrum 
beschikt.
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Ruim 30 miljoen euro
voor haven-infrastructuur Zeebrugge
Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters 
heeft met het Havenbedrijf van Zeebrugge 
de specifieke beleidsaccenten voor de ko
mende jaren gelegd.

De belangrijkste prioriteit binnen de Strategi
sche Visienota voor Vlaamse Zeehavens blijft 
een toekomstgerichte en economisch ver
antwoorde maritieme toegankelijkheid. De 
minister voorziet dan ook belangrijke bud
getten voor projecten die de maritieme toe
gankelijkheid naar de haven van Zeebrugge 
de komende jaren zullen verbeteren.

Daarnaast investeert minister Kris Peeters 
ruim 30 miljoen euro in haveninfrastructuur
werken. Prioritair hierbij zijn de afwerking 
van het Albert ll-dok in de voorhaven en de 
oeververdediging van het Brittanniadok. Ook 
aan de binnenvaartontsluiting van de haven 
wordt aandacht geschonken. Dit gebeurt via 
het project Seine Schelde West, waarvoor in 
2007 een haalbaarheidsstudie wordt opge
start.

Vanuit de lucht gezien, ontdek je zoveel meer!
N

v v l i

•  1 1

Vlucht over
| West-Vlaanderen

Fromthetop

1  • v i  x'jf i
-Av

Ro u l a r t a  B'OOKS

Luchtfotografiespecialisten Kathleen en Patrick Henderyckx se
lecteerden voor hun boek meer dan 220 luchtbeelden van West- 
Vlaanderen: klassiekers als de Markt van Brugge, de militaire 
begraafplaatsen in de Westhoek en de havens van Oostende en 
Zeebrugge worden afgewisseld met zomerse strandtaferelen, ver
rassend groene landschappen en uiterst gedetailleerde beelden 
van de gemeentelijke kernen. Heel mooi zijn de detailopnames 
van taferelen die onze provincie typeren: houten groentenkisten, 
vrachtwagenkluwen aan de grens in Rekkem, vlasoogst, een veld 
chrysanten, ... Het is altijd interessant om je eigen streek eens 
vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken.

Henderyckx Fotografie  uit Izegem is al 35 jaar gespecialiseerd in 
luchtfotografie en industriële fotografie.

> Vlucht over West-Vlaanderen
Kathleen en Patrick Henderyckx.
Roularta Books, Roeselare 2007 - 235 p. - 
ISBN 978 9086790 128 - verkoopprijs 17,95 euro
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Beter een goede buur 
dan een verre vriend
In zijn jaarlijkse rede had gouverneur Breyne aandacht voor de 
samenwerking met Noord-Frankrijk.

De afgelopen jaren zijn de contacten tussen West-Vlaanderen en 
de Franse buren sterk toegenomen. Voor het grensoverschrijden
de metropoolgebied rond Rijsel wordt nagedacht over de oprich
ting van een aparte beheersstructuur, het zogeheten Eurodistrict. 
In het dagelijkse leven lijkt de grens wel degelijk nog te bestaan 
en dat heeft niet alleen met het taalverschil te maken. Gouver
neur Breyne stelt: "hoe minder fysieke barrières, hoe duidelijker 
de praktische hinderpalen. Maar we werken er aan".

> De rede van de gouverneur is gratis en kunt u opvragen 
via e-mail: gouverneur@west-vlaanderen.be 
of tel. (050) 40 58 11

Ondernemingsvriendelijk
Izegem
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, onderzocht onlangs de 
dienstverlening van 101 Vlaamse gemeenteloketten. Izegem scoorde als 
West-Vlaamse gemeente het best en wist een plaatsje in de top-10 van alle 
deelnemende Vlaamse gemeenten te bemachtigen.

Bezig Brugge
Bezig Brugge is dé online ontmoetingsplaats voor 
alle economische activiteiten in de stad Brugge. 
Via een handig zoeksysteem kunnen consu
menten alle winkels, horecazaken en bedrijven 
in de stad terugvinden op naam, straat of zelfs 
(sub)sector.

Een "mystery shopper" deed zich voor als ondernemer en vroeg informatie 
aan langs verschillende kanalen: het fysieke loket, de telefoon, e-mail én de 
gemeentelijke website. Zowel de kennis als de vaardigheden en attitude van 
de gemeentelijke ambtenaren werd geëvalueerd. UNIZO wil met het onder
zoek de deelnemende gemeentebesturen geen publiek goede en slechte 
punten geven, maar hen daarentegen helpen om de dienstverlening aan 
ondernemers te verbeteren.

bezig 
brugge
www.bezigbrugge.be

shopping, business en horeca in Brugge

Betalende handelaars brengen er op een actie- 
kalender eigen activiteiten (zoals opendeurda
gen, promotieacties, modeshows, ... ) onder de 
aandacht van de surfende consument. Ook eve
nementen die een bijdrage leveren tot een extra 
dynamiek van het winkel- en horecagebeuren in 
de stad worden op deze website aangekondigd.

> www.bezigbrugge.be
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VEILING
Onze groenten primeuren
600 ton verse gezonde groenten en fruit, dat is de dagelijkse aanvoer op de REO

Veiling van Roeselare, een grote coöperatieve veiling. Hier worden meer dan 60

verschillendegroentenenfruit,geteelddoor3.200leden-tuinders,geveild. Deze

kwaliteitsproducten vinden onder optimale omstandiqheden hun wea naar de
w w w .r e o .b e

consument. Kwaliteit en voedselveiligheid staan hierbij steeds voorop.
Reo [ Oostnieuwkerksesteenweg 1011 B-8800 Roeselare

Tel. 051 23 12 111 Fax 051 23 12 89 | info@reo.be

http://www.reo.be
mailto:info@reo.be
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Duurzam e kw alite it voor bedrijventerreinen Handboek 'Zonder vooroordelen'

WES stelt de nieuwe publicatie 'Duurzame kwaliteit voor 
bedrijventerreinen' voor, een praktische handleiding voor 
het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen volgens 
19 zogenaamde operationele duurzaamheidsprincipes.

De principes van duurzame ontwikkeling worden steeds meer ver
weven in diverse beleidskaders. Toegepast op bedrijventerreinen 
betekent dit onder meer efficiënt ruimtegebruik, duurzame mo
biliteit, duurzame bedrijfsprocessen en een duurzaam werk- en 
leefklimaat.

WES voerde samen met de West-Vlaamse Intercommunale wvi
- de ontwikkelaar en beheerder van de meeste bedrijventerreinen 
in West-Vlaanderen - de studie 'Duurzame kwaliteit voor bedrij
venterreinen' uit. In deze studie werd vanuit een theoretische 
analyse van duurzaamheid overgegaan tot de opmaak van een 
draaiboek met concrete voorstellen om duurzame, kwalitatieve 
bedrijventerreinen te kunnen realiseren en beheren. Deze studie 
werd uitgevoerd met de steun van de Europese Unie in het kader 
van het 5B Phasing Out-programma Westhoek-Middenkust.

De gelijknamige publicatie 'Duurzame kwaliteit voor bedrijventer
reinen' vertaalt de onderzoeksresultaten in een praktische hand
leiding voor planners en ontwikkelaars, zodat zij de principes van 
duurzame kwaliteit vlot kunnen toepassen bij het ontwikkelen 
van duurzame bedrijventerreinen.

FA C ET T EN
VAN WEST-VLAANDEREN

Duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen

Facetten van West-Vlaanderen nr. 54: 'Duurzame kwaliteit voor 
bedrijventerreinen' is een uitgave van WES, in samenwerking met 
wvi en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

> De handleiding telt 64 biz. en kost 25 euro (inclusief btw, 
exclusief portkosten). Bestellen kan via de website van WES: 
www.wes.be.

Werken met laaggeschoolden, 50-plussers, allochtonen en 
arbeidsgehandicapten is verrijkend. In het boek 'Zonder 
vooroordelen' bundelde WES een aantal inspirerende getui
genissen van West-Vlaamse bedrijven en organisaties die 
met succes 'kansengroepen' integreren.

Met een tewerkstellingsgraad van 40 a 50% zijn kansengroepen 
duidelijk ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Nochtans 
zijn er voor hen heel wat tewerkstellingsmogelijkheden in het re
guliere arbeidscircuit. De bedrijven en organisaties die hun voor
oordelen overwonnen, getuigen in het boek hoe zij met succes 
kansengroepen integreren.

Woorden wekken, voorbeelden trekken ... zegt het aloude spreek
woord. "Door het samenbrengen van de 'goede voorbeelden' in 
dit handboek willen we ook andere organisaties ideeën aanreiken 
om een eigen beleid met aandacht voor kansengroepen uit te 
tekenen", aldus de auteurs Tanja Termote en Lieselot Denorme 
(WES).

Werken met kansengroepen blijkt een opportuniteit bij krapte 
op de arbeidsmarkt: ook mensen die op het eerste gezicht niet 
volledig aan de eisen van de organisatie voldoen, krijgen een kans 
bij aanwervingen. Daarnaast halen subsidies voor het aanwerven 
van bepaalde personen uit kansengroepen sommige werkgevers 
over de streep. Soms is dit zelfs een middel om de productie in 
eigen land te houden en om te concurreren met lagelonenlan
den.

De bedrijfswereld beschikt momenteel over een waaier aan moge
lijkheden om kansengroepen in te schakelen. Binnen de provincie 
West-Vlaanderen zijn er heel wat instanties die het bedrijf hierin 
bijstaan (startcentra sociale economie, POM - West-Vlaanderen, 
Jobcentrum West-Vlaanderen, Jobkanaal, VDAB, ...).

'Zonder vooroordelen' 
Getuigenissen van West- 
Vlaamse organisaties over het 
werken met kansengroepen, 
48 biz, januari 2007.

Auteurs: Lieselot Denorme en 
Tanja Termote (WES)

http://www.wes.be
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Leer- en doepakket 'Vergunningsaanvragen voor handelsvestigingen': 
Nieuwe versie nog gebruiksvriendelijker

VERSIE 2 NU BESCHIKBAAR!
Nieuwe functionaliteiten uitgewerkt: 
Exporteer uw beoordeling naar een 

Word-bestand! ]
Versie 2 van het digitale leer- en doepakket is uit en het biedt, 
op vraag van onze gebruikers, een aantal vernieuwingen die de 
bruikbaarheid van het doe-gedeelte in belangrijke mate verho
gen.

Veruit de voornaamste aanvulling is dat alle ingevulde velden van 
een dossier nu eenvoudig kunnen geëxporteerd worden naar 
een Word-bestand. Op deze manier wordt het geleverde werk 
vanuit de leeromgeving binnengehaald in de werkomgeving voor 
verdere verwerking in de geëigende gemeentelijke documenten. 
Daarnaast zijn er nog een aantal aanpassingen die het pakket 
vollediger maken:

• Er is een nieuw veld voorzien voor de naam van het dossier 
waardoor een duidelijke rapportering over het dossier mo
gelijk wordt;

• De wet laat de gemeente toe eigen vrije criteria aan de beoor
deling toe te voegen. De toevoeging van een extra beoorde- 
lingsblad maakt dit nu mogelijk. Bovendien kan de inhoud 
ook meegenomen worden in het globale overzichtsformulier;

• Het overzichtsformulier bij het globale advies voorziet nu ook 
de mogelijkheid om het advies van het NSECD en van de buur
gemeenten mee in het geheel op te nemen.

Tenslotte werden ook een aantal inhoudelijke aanpassingen door
gevoerd die voortvloeien uit de veranderingen van de wet zelf,
onder meer bij de beroepsprocedure.

> Versie 2 komt tegemoet aan de voornaamste behoefte van de 
gebruikers, namelijk dat het geleverde werk bij de aanmaak 
van een dossier in de leeromgeving op een nette en ordente
lijke manier kan overgebracht worden naar de werkomgeving 
voor finale rapportering. De bijgeleverde software maakt dit 
allemaal mogelijk.

> Versie 2 van het leer- en doepakket "Beoordeling vergun
ningsaanvragen handelsvestigingen" is bij WES beschikbaar 
voor 250 euro (inclusief BTW).

WES blijft discipline ruim telijke planning verder ondersteunen

Om haar klanten maximaal en multidisciplinair te kunnen ondersteunen, heeft WES gekozen voor de verdere ondersteuning van de dis
cipline ruimtelijke planning. Deze discipline wordt geïntegreerd in de domeinen regionale economie, milieu en toerisme en wordt waar
gemaakt door Dieter Nieuwborg. Dieter is sinds 18 januari 2007 eveneens opgenomen in het register van de ruimtelijke planners.
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De btw-controleur:
meer macht in strijd tegen fraude

Stephan Janssens • Ernst & Young Tax Consultants

Eind 2006 keurde het parle

ment vier programmawetten 

goed. De belastingverlaging 

voor de uitkering van gereser

veerde winsten (die we aan- 

kondigden in West-Vlaanderen 

Werkt nr. 4-2006) werd uitge

steld. Maar de nieuwe wetten 

bevatten wel heel wat maatre

gelen "ter bestrijding van btw- 

fraude". Een verhaal van het 

kanon en de mug?

Administratief bewarend beslag

Uw btw-controleur is op 1 januari 2007 
een stuk machtiger geworden. Hij kreeg 
allerlei bevoegdheden toegewezen die 
hem moeten toelaten btw-fraude niet al
leen te bestrijden maar zelf in de kiem te 
smoren

Zo mag de btw-controleur voortaan een 
"administratief beslag met bewarend ka
rakter" leggen op zogenaamde "verdachte 
goederen". Dat zijn goederen waarbij de 
controleur ofwel de tussenkomende par
tijen bij de levering, intracommunautaire 
verwerving of invoer niet kan identifice
ren, ofwel de oorsprong, de hoeveelheid 
en de prijs of de waarde van de goederen 
niet kan bepalen. Het voornaamste gevolg 
van zo'n beslag is dat u vanaf de kennis
geving van het proces-verbaal van beslag, 
de goederen niet meer kunt verhandelen. 
Het beslag kan maximaal één maand du
ren, maar u kan de maatregel uiteraard 
bevechten voor de beslagrechter.

Persoonlijke zekerheid of 
zakelijke waarborg

Een andere nieuwigheid is de mogelijk
heid voor de controleur om een persoon
lijke zekerheid of een zakelijke waarborg 
te eisen van bepaalde belastingplichtigen.

De bedoeling van de maatregel is niet om 
voor bepaalde groepen van belastingplich
tigen systematisch dergelijk zekerheden 
te eisen. Het gaat eerder om individuele 
gevallen waar de controleur vermoedt dat 
de betrokken belastingplichtige zijn btw- 
schulden wellicht niet zal kunnen betalen. 
Deze maatregel is vooral gericht tegen 
btw-plichtigen die trachten hun onvermo

gen te organiseren (vennootschappen met 
een onbeduidend kapitaal, belastingplich
tigen die hun economische activiteit uitoe
fenen met gehuurd materieel, enz.).

Sluiting van de vestiging

In sommige gevallen kan de btw-admi- 
nistratie overgaan tot de sluiting van de 
vestiging waar de belastingplichtige zijn 
economische activiteit uitoefent. De ach
terliggende redenering komt er op neer 
dat een btw-plichtige die handelt drijft, 
bij elke levering of dienst, btw int van de 
klant. Die btw komt toe aan de Schatkist. 
Als die niet wordt doorgestort is het - van
uit het standpunt van de Schatkist - im
mers beter dat de handel stopt.

In twee gevallen mag de administratie de 
vestiging sluiten:
• als de zakelijke waarborg of de per

soonlijke zekerheid vermeld in het 
puntje hierboven niet wordt geleverd;

• als de btw-plichtige verschillende 
keren na mekaar zijn btw-schuld niet 
betaalt (namelijk ten minste twee eis- 
bare schulden binnen een periode van 
een jaar, als het om een kwartaalaan- 
gever gaat en ten minste drie eisbare 
schulden binnen een periode van een 
jaar als het om een maandaangever 
gaat). Noteer dat een gelijkaardige 
maatregel ook werd ingevoerd met 
betrekking tot bedrijfsvoorheffing die 
niet wordt betaald.

Deze maatregel kan u bevechten voor de 
rechtbank van eerste aanleg, op voor
waarde dat u reageert binnen de twee 
maanden vanaf de kennisgeving. De ad
ministratie bepaalt zelf hoelang de sluiting 
moet of mag duren.
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Waarborging invordering in 
geval van betwisting

Om te vermijden dat de belastingplichtige 
een procedureslag zou beginnen als hij in 
discussie gaat met btw-administratie, kan 
deze laatste zonder voorafgaande mach
tiging van de rechter, voor de betwiste 
belastingen, tot een bewarend beslag 
overgaan. Ook andere maatregelen die de 
invordering waarborgen, zoals een wette
lijke hypotheek of een verzoek tot het in 
consignatie geven bepaalde sommen be
horen tot de mogelijkheden.

Carrousel-fraude

Een belastingplichtige die wist of had 
moeten weten dat hij door zijn aankoop 
deelnam aan een transactie die onderdeel 
is van btw-fraude, wordt voor btw-doel- 
einden beschouwd als een deelnemer aan 
deze fraude, en dit ongeacht de vraag 
of hij al dan niet winst haalt uit de 
doorverkoop van de goederen.

De programmawet van 20 juli 2006, voor
zag reeds hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor de btw die verloren gaat naar aan
leiding van een btw- carrousel. De nieuwe 
maatregel betreft het verwerpen van de 
aftrek.

> U wordt geacht te weten dat u be
trokken zou kunnen zijn in een btw- 
caroussel als er bijvoorbeeld nauwe 
banden zijn op familiaal, economisch 
of jurdisch vlak tussen de contracte
rende partijen. Ook als de verhandelde 
hoeveelheden abnormaal groot zijn, 
de prijzen abnormaal laag of de de 
soort goederen niet tot uw gebruike
lijke handel behoren, kunnen dit aan
wijzingen zijn dat op u de hoogte was 
van de fraude.

Kanon op mug?

Het arsenaal aan "wapens" waarop de 
btw-administratie zich kan beroepen is 
bestemd om allerlei mistoestanden te 
onderscheppen en de financiële gevol
gen voor de Schatkist tot een minimum 
te beperken. Maar het valt op dat deze 
maatregelen ook gebruikt kunnen worden 
voor bonafide ondernemers die onbewust 
bij een fraude betrokken zijn, of die door 
financiële omstandigheden bepaalde ver
plichtingen (even) niet kunnen naleven. 
Weet dan dat de controleur in grote mate 
zelf kan beslissen welke maatregelen hij 
zal nemen. Openheid naar deze ambte
naar toe is dan ook in elk geval een goede 
start. ■
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ale aandacht voor West-Vlaanderen;
• wetenschappelijk onderbouwde artike

len en actuele informatie voor privaat 
en publiek management.

Abonnement

Een jaarabonnement 2007 is gratis.
Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt'
verschijnt vier maal per jaar.

Registreren kan via de website van WES:
www.wes.be

Wet op de privacy van 8/12/1992
'West-Vlaanderen Werkt' wordt u gra
tis toegestuurd door WES vzw. Indien 
uw gegevens onjuist zijn of indien u het 
tijdschrift niet meer wenst te ontvangen, 
neem dan contact op met de redactie. 
WES deelt uw persoonlijke gegevens niet 
mee aan derden.

Lokale economie
"Behandeling van vergunningsaanvragen 
voor handelsvestigingen", een praktische 
digitale handleiding op cd-rom voor amb
tenaren lokale economie, 2006, € 180 
(incl. BTW en verzendingskosten).

Meerwaardeneconomie
'Zonder vooroordelen' - getuigenissen 
van West-Vlaamse organisaties over 
het werken met kansengroepen, 2007,
48 blz., gratis publicatie.

Toerisme
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

Tourism Studies in Bruges, 2002,
64 blz., € 15,00

M/ES

Reeks
Facetten van West-Vlaanderen
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

45 Bezetting van de bedrijventerreinen 
in West-Vlaanderen, 1998, 322 blz., 
€36,94

46 Het logiesaanbod aan de kust, 1998, 
56 blz., € 14,63

47 Mestproblematiek in de provincie 
West-Vlaanderen 1999, 73 blz.,
€ 18,59

48 Behoeftenanalyse hoger onderwijs in 
West-Vlaanderen 1999, 40 blz.,
€ 12,39

49 Bevolking en gezinnen in West- 
Vlaanderen 2000-2010, 1999,
44 blz., € 12,39

50 De integratie van moeilijk plaats
bare groepen op de 
arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, 
2002, 65 blz., € 15,00

51 Evaluatiemethode voor centrumbe- 
heer, 2003, 75 blz, € 20,00

52 Strategisch plan voor de haven van 
Brugge-Zeebrugge, 2005, 64 blz., 
€ 20,00

53 De migratie van West-Vlaamse jongeren: 
migratiemotieven en de gevolgen hier
van op de West-Vlaamse arbeidsmarkt 
en knelpuntberoepen, 2005,47 blz., 
€ 20,00

54 Duurzame kwaliteit voor bedrijven
terreinen, 2006, 64 blz., € 25,00

De volledige lijst van alle publicaties van
WES kunt u verkrijgen bij
Sabine Simoens,
e-mail: sabine.simoens@wes.be
fax 050-36 31 86 - tel. 050-36 67 78
o f op www.wes.be, klik op 'bestellen'
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West-Vlaamse Intercommunale
publieke on tw ikke laa r en beheerder van 
bedrijvente rre inen  in 54 W est-V laam se gem eenten

ambachtelijke zones en lokale bedrijventerreinen 
regionale bedrijventerreinen 
specifieke zones zoals:

* luchthavengebonden bedrijvenzone
* watergebonden bedrijvenzone
* transportzones
* distributiezones 

bedrijfsverzamelgebouw 
reconversie industriële panden

voor informatie inzake vestigingsmogelijkheden
Baron Ruzettelaan 35 
B-8310 Brugge 
tel. 050 36 71 71 
fax 050 35 68 49 
e-mail: wvi@wvi.be 
website: www.wvi.be

West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende vereniging

mailto:wvi@wvi.be
http://www.wvi.be


Fun
m  i x  -

Fun wil motiveren om spelenderwijs meer te 
bewegen. Het uitgangspunt van de Fun je Fit-campagne: 
"spelen is bewegen". Bewegen is Fun! Fun wil mee
bouwen aan een gezonde speelcultuur en investeert 
daarom in de aankoop van kwalitatief, veilig en 
verantwoord speelgoed. Alle bewegingsspeelgoed

herken je in de Fun winkels aan het Fun je Fit-logo. 
Dit logo helpt zowel ouders als kinderen 

bij het kiezen van het juiste speelgoed 
om elke dag spelenderwijs 

voldoende te bewegen.

Blijf fit, m et Fun!

tuincollectie.

•spellen

Fun heeft een
ruim aanbod
vrijetijdsartikelen
vooralle

• tuinmeubilair

•baby

•speelgoed

•gift(Kijkbuis, 

Disney Plaza) 

•school- en 

papierwaren 

• multimedia

Voor een Fun winkel in je buurt, 
kijk snel op www.fun.be

http://www.fun.be

