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Dit draaiboek voor gemeenten die bedrijfshuisvesting op hun grondgebied 
duurzaam wensen in te vullen, werd opgemaakt binnen het project ‘Spazio’ 
van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. De aanleiding voor dit 
initiatief was een bezorgdheid over het tekort aan bedrijfsruimte. 

Al te vaak vinden bedrijven geen geschikte professionele locatie in 
de gewenste regio. Maar evenzeer ontbreekt het lokale besturen aan 
mogelijkheden om de nodige ruimte te voorzien. Het wordt steeds 
moeilijker om ondernemers met een ruimtevraag een goede en snelle 
oplossing aan te bieden. Bedrijfshuisvesting is geen evidentie en ruimte is 
niet onbeperkt voorradig. 

Daarom moéten we de beschikbare ruimte beter benutten.

Een aantal evoluties gedurende de laatste jaren vraagt om een aangepaste 
visie op bedrijfshuisvesting.

pp Zo kiezen steeds meer ondernemingen ervoor, al dan niet gedwongen, 
om uit het woongebied weg te trekken en zich te vestigen op bedrijven-
terreinen. Burgers en lokale besturen, maar ook ondernemers, gaan er 
te snel van uit dat ondernemingen enkel op bedrijventerreinen terecht 
kunnen. Dit klopt niet.  
Niet-hinderlijke economische activiteiten nemen hierdoor op bedrijven-
terreinen ruimte in die bestemd is voor hinderlijke activiteiten. 
Bijkomend veroorzaakt dit leegstand in de woonkernen en fileleed 
rondom bedrijventerreinen.
pp Het is voor een lokaal bestuur niet altijd duidelijk aan welke voorwaarden 
een professionele locatie in een woonkern moet voldoen om bedrijven 
daar te vestigen én te houden. 
pp Plaatsgebrek kan een bedrijf in volle groei belemmeren in zijn 
ontwikkelings mogelijkheden. Als het hierdoor moet verhuizen, wil 
het bij voorkeur in de vertrouwde omgeving blijven om zo klanten en 
werknemers te kunnen behouden. Studies hebben aangetoond dat 
ondernemingen het liefst herlocaliseren naar een nieuwe site binnen 
een straal van maximum 20 km. Is dat niet mogelijk dan is de stap naar 
andere regio’s of landen snel gezet.

Oplossingen

Als we onze ondernemingen – en hierdoor ook Vlaanderen – groeikansen 
willen geven, zorgen we voor voldoende professionele locaties, gebruiken 
we ook locaties buiten bedrijventerreinen voor ondernemingen en bedden 
we ondernemerschap door verweving ook fysiek in het hart van onze 
samenleving in. Een slim gemeentelijk bedrijfshuisvestingsbeleid zorgt 
daarvoor. 

Dit draaiboek reikt alle gemeenten in Vlaanderen een concrete tool aan om 
een beleidsvisie rond bedrijfshuisvesting te ontwikkelen en die vervolgens 
te implementeren aan de hand van doordachte actieplannen mét effect. 
Hierbij kunnen gemeenten altijd terugvallen op de ervaringen van enkele 
trendsettende Oost-Vlaamse gemeenten bij het realiseren van werkbare 
multifunctionele zones.

Ruimte is schaars…  
Kunnen we de nodige bedrijfsruimte 
voorzien zonder verdere versnippering, 
of nog beter: zonder inname van open 
ruimte en dit op een wijze die goed is 
voor de economie, het milieu én de 
mens? 

Inleiding
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Wist u dat …

… 4 op de 5 economische vestigingen 
zich niet op een bedrijventerrein 
bevinden en niet noodzakelijk zone-
vreemd zijn?*

… 1 op 3 bedrijven op een bedrijven-
terrein ondernemersnoden heeft die 
even goed vervuld kunnen worden op 
een andere professionele locatie?*

… ook bedrijven een baksteen in de 
maag hebben en niet graag verhuizen? 

… als ondernemingen moeten her-
localiseren, ze dat liefst binnen een straal 
van 20 km doen**?

[* bron: Strategisch Plan Ruimtelijke economie, 2002]

[** bron: studie ‘Vestigingsgedrag van bedrijven 
in Vlaanderen, een analyse in functie van het 
ruimtelijk economisch beleid.’ – Prof. dr. Peter 
Cabus, 2008]

Spazio

1.1
Doel van het project 

De naam spreekt voor zich

Spazio in het Italiaans betekent spatie, plaats, afstand, buurt, ruimte, 
omgeving, tussenruimte.

Wonen en werken scheiden

Economische activiteiten verdwijnen meer en meer uit de woonkernen. 
Dit kan omwille van gedwongen redenen zijn zoals 

pp veranderende omgeving en draagvlak 
pp stopzetting van een vergunning of huurovereenkomst 
pp toenemende activiteiten waardoor er meer tegenstand is vanuit de 
omgeving
pp gewijzigde behoeften waardoor de locatie niet langer voldoet
pp plaatsgebrek door beperkte uitbreidingsmogelijkheden

Voor sommige bedrijven is een logische stap naar een bedrijventerrein 
terecht, maar andere activiteiten zouden even goed in woongebied kunnen 
blijven doorgaan.

Professionele locaties enkel op bedrijventerreinen?

Hoe kan u bijkomende ruimte creëren voor nieuwe of bestaande bedrijven 
zonder verdere versnippering of nieuwe open ruimte in te nemen?

Gemeentebesturen, burgers én ondernemingen zijn zich vaak te weinig 
bewust van het feit dat er ook professionele vestigingsruimte is buiten 
de klassieke bedrijventerreinen. Misschien kunnen de voorwaarden die 
ondernemers stellen aan een professionele locatie wel in woonkernen 
ingevuld worden?

Bedrijventerreinen zijn bedoeld voor bedrijven met activiteiten die de 
omgeving belasten. Een derde van de bedrijven op een bedrijventerrein 
voert niet-hinderlijke economische activiteiten uit die even goed te 
integreren zijn in woonkernen.  

Cruciaal hierbij is het creëren of vergroten van het draagvlak voor 
ondernemingen in de woonkern en dit door oog te hebben voor de 
verwachtingen van beide partijen. Wat dit betreft kunnen gemeenten een 
betekenisvolle rol spelen. 

Wonen en werken verweven
Multifunctionele zones waar economische activiteiten verweven zijn 
met wonen, handel of andere functies bieden een oplossing. 
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Met ‘verweving’ bedoelt men het naast en door elkaar voorkomen van verschillende functies 
(werken, wonen, recreëren, natuur, maatschappelijke diensten…) en activiteiten zonder elkaar 
in die mate te storen dat een bepaalde functie in het gedrang komt. Bij het verweven kunnen 
er vormen van synergie en complementariteiten ontstaan voor de verschillende functies en de 
omgevingskwaliteit. 

‘Verweven’ staat tegenover ‘scheiden’. 

Verweven zones hoeven niet altijd groot te zijn, het kan bijvoorbeeld ook gaan om kleine, oude 
fabrieksterreinen waar men opnieuw kiest voor economische activiteit tussen de bewoning. 

Een bedrijf mag groeien

Een onderneming in volle bloei wil het liefst op haar bestaande locatie verder ontwikkelen. 
Dit kan enkel als de gemeente groei- en ontwikkelingskansen voor bedrijven voorziet. 

Een onderneming wenst voldoende duidelijkheid over de toekomstplannen van de gemeente 
qua vergunningen, inkleuring van zones en optimalisatie van haar bereikbaarheid. Onduidelijkheid 
over ruimtelijke plannen leidt tot onzekerheid bij bedrijven. Onzekerheid kan aanleiding zijn tot het 
verdagen of schrappen van projecten of kan leiden tot de beslissing om te vertrekken. In die gevallen 
dreigen de investeringen in het bedrijf droog te vallen. Nochtans zijn deze investeringen van groot 
belang voor de economische groei van de gemeente zelf en de werkgelegenheid in de regio. 

Gemeenten zijn een essentiële speler in het creëren van multifunctionele zones én het 
voorzien van kansen voor ondernemingen in verandering.

Ogen openen voor bedrijfshuisvesting

Binnen het project Spazio hebben 8 steden en gemeenten samengewerkt aan een eigen visie over 
bedrijfshuisvesting en de realisatie van een zone waar economie en wonen hand in hand gaan. 

Voka Oost-Vlaanderen zat aan het stuur om het project in goede banen te leiden, overlegmomenten te 
organiseren of te faciliteren en de deelnemende steden en gemeenten begeleiding op maat te bieden.

Met deze ondersteuning konden de steden en gemeenten een lokaal bedrijfs huisvestings beleids
plan opstellen met focus op bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen in woonkernen en het 
bieden van groei- en ontwikkelingskansen aan bestaande bedrijven. 

De steden en gemeenten pasten dit beleid ook toe in een actieplan voor de multifunctionele 
invulling van een pilootzone, gelegen buiten bedrijventerreinen. Oog voor de omgeving kan hier 
niet ontbreken! Een goed communicatieplan naar de buurt opstellen hoorde dan ook bij het traject.

De eigenheid van de pilootgemeenten en de diversiteit in de keuze van hun zone (industrie-, woon-, 
buffergebied) maakt dit project nog interessanter en laat tijdens het traject vanuit verschillende 
invals hoeken een waaier van mogelijkheden aan bod komen. U leest in dit boek de ervaringen van 
deze 8 steden/gemeenten.

Laat u inspireren en ontwikkel een duurzaam beleid voor bedrijfshuisvesting zodat de schaarse 
beschikbare ruimte optimaal benut wordt. 
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1.2
De deelnemende gemeenten en partners

Enthousiaste pilootgemeenten werken aan bedrijfshuisvesting

In de periode 2013-2016 werkten de steden en gemeenten Aalst, Dendermonde, Eeklo, Geraards-
bergen, Moerbeke-Waas, Ronse, Wetteren en Zele mee aan het Voka-project Spazio. 

EEKLO

AALST

DENDERMONDE

GERAARDS-
BERGEN

MOER-
BEKE-
WAAS

RONSE

WETTEREN

ZELE

Expertise vanuit de klankbordgroep

Een klankbordgroep met een aantal experts van verschillende organisaties op het vlak van bedrijfs-
huisvesting ondersteunde het project: Stad Gent, intercommunales voor streekontwikkeling DDS, 
Solva, Veneco² en Leiedal, Resoc Waas en Dender, Resoc Gent en rondom Gent, Resoc Zuid-Oost-
Vlaanderen, Resoc Meetjesland, Leiestreek en Scheldeland, VVSG en Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. 

Het project Kameleon

Intercommunale Leiedal uit Kortrijk coördineert in dezelfde periode eveneens een bedrijfs-
huisvestings project ‘Kameleon’. Net zoals een kameleon zich aan de omgeving aanpast, willen zij 
nagaan in welke mate bedrijfslocaties in een stedelijke of gemeentelijke kern kunnen opgaan. 

Hun project heeft als doelstelling om bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in de stedelijke of 
gemeentelijke kern te optimaliseren, door een betere dienstverlening en een pro-actiever beleid 
gefixeerd op het verweven en herverweven van economische activiteiten in de kernen. Ze willen 
nadenken over het optimaal hergebruik van economische sproeten in het stedelijk weefsel.
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In de transitie naar meer verweving op het terrein is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten.

Om een optimale herverweving te verzekeren is het noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in 
alle aspecten van de locatie en in alle aspecten van de activiteit. 

Op basis van de analyse van een aantal concrete cases van bedrijfslocaties in een stedelijke 
of gemeentelijke kern krijgt Leiedal een goed zicht op de huidige manier van werken in de 
dienstverlening, het beleid, de klantenverwachtingen, type locaties en type bedrijfsactiviteiten. 

Vanuit dit inzicht en samen met de gemeenten en ondernemersorganisatie ontwerpen, testen 
en borgen ze een verbeterde dienstverlening. Centraal in de verbeterde dienstverlening staat 
de ontwikkeling van een afwegingsinstrument om de interne afstemming tussen de diensten te 
professionaliseren. Tevens werd een pro-actief beleid ontwikkeld door in te zetten op instrumenten 
voor de inventarisatie van sites, het definiëren van de prioriteiten en het ontwikkelen van ruimtelijke 
verwevingsstrategieën. Voka Oost-Vlaanderen werkte tijdens de projectperiode nauw samen met 
Leiedal wat enkele complementaire instrumenten uit beide projecten opleverde. 

Kameleon focust meer op de geoptimaliseerde dienstverlening, betere samenwerking tussen de 
gemeentediensten, de selectie van paarse korrels in woonkernen voor multifunctionele invulling en 
een pro-actief beleid voor sites die vrijkomen. Bij Spazio gaat de aandacht meer naar de praktische 
aanpak bij invulling van multifunctionele zones en dit eerder op gemeentelijk niveau. 

In dit draaiboek zullen we regelmatig verwijzen naar de tools en de handleiding die Leiedal 
ontwikkelde.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Intercommunale Leiedal,  
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk, http://www.leiedal.be/ondernemenindekern. 

Ook Unizo werkte een project uit voor begeleiding van gemeenten bij het opstarten van een advies-
groep. Het doel hier is het efficiënt begeleiden van ondernemers naar de meest optimale huisvesting 
en het uitwerken van een samenwerkingsstructuur met verschillende actoren. Hiervoor werd een 
hand vest ‘Bedrijfshuisvesting’ en een handvest ‘Wegwijzer bedrijfshuisvesting’ uitgewerkt.  
Meer info hierover vindt u op www.unizo.be/bedrijfshuisvesting.

1.3
Het draaiboek

Voka bundelt de ervaringen van de steden en gemeenten die deelnamen aan Spazio en biedt lokale 
besturen een aantal instrumenten en tips aan om hun goede voorbeeld te volgen.

We presenteren u een modelaanpak voor de opmaak van een lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid en de 
multifunctionele invulling van een specifieke zone gelegen binnen woonkernen. In deze handleiding 
komen praktijkvoorbeelden, praktische tools, tips, aandachtspunten en aanbevelingen aan bod. 

Deze tools helpen steden en gemeenten bij de analyse van de lokale bedrijvigheid, het opstellen 
van een coherent bedrijfshuisvestingsbeleid, het maken van een actieplan voor de multifunctionele 
invulling van een zone gelegen buiten bedrijventerreinen en de realisatie ervan.

Alvorens het draaiboek voor te stellen, geven we u nog als achtergrondinformatie de achterliggende 
onderzoeksresultaten mee waarop Voka zich baseerde. 
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Anno 2015 zijn 80% van de Oost-
Vlaamse bedrijven buiten bedrijven-
terreinen gevestigd. Heel wat bedrijven 
zouden zich eigenlijk wel in een 
woon gebied kunnen vestigen én nog 
belangrijker: een groot aantal wenst dit 
zelf. Alleen blijkt het geen evidentie om 
bedrijven in te bedden in een woonzone 
of ze er te behouden. 

Onderzoek en 
vaststellingen

Bedrijvenzones en woonzones liggen vaak dicht bij elkaar. Sommige 
bedrijven zijn helemaal omgeven door woningen – een situatie die vaak 
historisch zo gegroeid is. De bedrijvigheid is inmiddels sterk veranderd. Lag 
vroeger het accent eerder op productie, dan is dienstverlening vandaag de 
dominante activiteit. Waar nog geproduceerd wordt, verloopt dit proces 
schoner en minder hinderlijk. Het scheiden van wonen en werken is hier-
door veel minder noodzakelijk dan decennia geleden. Deze vorm van 
verweving biedt een aantal voordelen:

pp Menging brengt de nodige stedenbouwkundige afwisseling die op 
monotone bedrijventerreinen en typische woonwijken vaak ontbreekt.
pp Deze vorm van verweving kan een ideale oplossing bieden voor het 
tekort aan bedrijfsruimte.
pp Door de nabijheid van wonen en werken worden de afstanden korter, 
waardoor het woon- en werkverkeer vermindert.
pp De mogelijkheid om voorzieningen te delen. Niet alleen is het draagvlak 
voor voorzieningen hoger in een gemengde omgeving. Ook is het 
gebruik meer verspreid over de dag. Parkeervoorzieningen kunnen 
overdag door werknemers gebruikt worden, ’s avonds door bewoners. 
Zo hoeven er bv. minder parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
pp De sociale veiligheid. In een gemengd gebied zijn overdag werknemers 
aanwezig en buiten kantooruren bewoners. De kans dat er voortdurend 
mensen in de openbare ruimte aanwezig zijn neemt toe.

Een bedrijfshuisvestingsbeleid dat niet inzet op behoud van bedrijvigheid 
in woongebied of multifunctionele zones, resulteert in leegstand en 
verloedering op historische industriële sites en ruimteverlies voor 
bedrijvigheid.

Naast de bovenstaande voordelen zijn er bij verweving natuurlijk ook 
aandachtspunten. Het belangrijkste is de invloed van bedrijven op de 
woningen: de drukte en de emissies die bedrijven met zich meebrengen 
kunnen ten koste gaan van woonkwaliteit. Dit is vaak een reëel probleem 
bij productiebedrijven. Grondeigenaars en projectontwikkelaars zijn 
eerder terughoudend in het combineren van wonen en werken. In die zin 
merken we over de jaren heen een kleiner maatschappelijk draagvlak voor 
bedrijven in de woonbuurt.

Om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen van bedrijven naar hun 
omgeving en de verwachtingen van bewoners ten opzichte van bedrijven 
in hun buurt, hebben we tijdens de projectperiode twee bevragingen 
georganiseerd. 

De resultaten van deze studies kunnen helpen bij het uitstippelen van 
een harmonieus beleid en een doordachte aanpak bij het inrichten van 
multifunctionele zones.
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2.1
Randvoorwaarden en vestigingscriteria voor 
ondernemingen

Via een eigen bevraging deed Spazio onderzoek naar de bepalende vestigingsfactoren bij bedrijven 
die een nieuwe locatie zoeken. De respons op de enquête was groot: 340 bedrijven verleenden hun 
medewerking. 

U vindt de bevraging als bijlage BIJ21-Spazio Enquête vestigingsfactoren.

Hieronder geven we de belangrijkste conclusies van de bevraging, een uitgebreidere bespreking van 
de resultaten wordt opgenomen in bijlage BIJ21-Resultaten bevraging vestigingsfactoren.

In de bevraging werd gevraagd of de respondent op zoek was naar een locatie en of hij/zij problemen 
had ondervonden om een locatie te vinden. 70 respondenten (21%) gaf aan op zoek te zijn naar een 
locatie. 

129 (38%) ondernemingen ondervonden of ondervinden nog steeds problemen bij het vinden van 
een geschikte locatie. Meer dan 80% van de bedrijven die op zoek zijn naar een locatie ondervinden 
problemen. Maar ook ruim een kwart van de bedrijven die niet op zoek zijn naar een locatie, hebben 
in het verleden problemen ondervonden. 

De belangrijkste drijfveer voor de zoektocht naar een nieuwe 
locatie is het gebrek aan ruimte op de huidige locatie. 

De problemen waarmee de respondenten werden 
geconfronteerd hadden voornamelijk te maken met een 
te beperkt aanbod van bedrijfslocaties. Zeker voor kleinere 
bedrijven, kleine opslagplaatsen en kleine kantoren was dit 
het geval. Heel wat bedrijven geven bovendien aan dat de 
kostprijs van de beschikbare percelen of gebouwen te hoog is. 
Een aantal bedrijven verklaart niet te kunnen voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden voor de beschikbare locaties, 
vooral inzake tewerkstelling en toegelaten activiteiten.

We vroegen de respondenten ook of ze een ligging in woonkern wensten of net niet. 

Meer dan een kwart van de respondenten (90 bedrijven) geven aan dat het voor hen om 
het even is of een potentiële locatie al dan niet in woongebied gelegen is. Deze groep is 
uiteraard de voor de hand liggende doelgroep voor woonwerkgebieden. 

Een verder onderzoek van deze groep leert dat het niet enkel gaat om kleine bedrijven 
of bedrijven uit de sectoren kantoor, kleinhandel en diensten. Ook grote bedrijven en 
bedrijven uit de sector industrie geven aan dat een locatie gelegen in een woonkern voor 
hen aanvaardbaar is.

21%

79%

17%

4%

21%
59% problemen

geen problemen

op zoek
niet op zoek

4%

absoluut 
gewenst

3%

9%

27%

38%

23% gewenst

niet gewenst

absoluut
niet gewenst

om het even

LIGGING IN DE WOONKERN GEWENST?

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ21-enquetevestigingsfactoren.pdf
https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ21_resultaten%20bevraging%20vestigingsfactoren.pdf
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Hoofddoel van onze bevraging was het belang van verschillende vestigingsfactoren in kaart te 
brengen. We vroegen voor 19 onderstaande vestigingsfactoren aan te geven of men deze factor 
cruciaal, belangrijk, minder belangrijk of onbelangrijk vond.

We stellen vast dat bereikbaarheid over de weg en parkeergelegenheid voor alle bedrijven uitermate 
belangrijk zijn. Ook de prijs en de snelle beschikbaarheid van locaties zijn belangrijke factoren, 
evenals de aanwezigheid van voldoende personeel.

Zichtlocaties, ligging ten opzichte van klanten, leveranciers en onderzoeksinstellingen en 
bereikbaarheid per fiets, te voet of met het openbaar vervoer blijken minder belangrijk te zijn.

Verrassend hoog scoort ook het goed onthaal en informatieverstrekking door de lokale overheid. 
Bijna 70% van de respondenten geeft aan dat dit voor hen cruciaal of belangrijk is. Hier ligt zeker een 
rol voor de gemeentebesturen weggelegd. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bereikbaarheid over de weg
Voldoende parkeergelegenheid

Aantrekkelijke huur- of grondprijs
Snelle beschikbaarheid

Aanwezigheid voldoende en adequaat personeel
Uitbreidingsmogelijkheden (op de locatie)

Mogelijkheid nodige vergunningen te verkrijgen
Lage lokale taksen en belastingen

Goed onthaal/informatieverstrekking door lokale overheid en/of intercommunale
Goed imago van de regio

Vertrouwdheid met de regio
Mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Mogelijkheid tot verkrijgen van (lokale) subsidies

Bereikbaarheid per fiets en te voet
Zichtlocatie

Ligging t.o.v. toeleverende bedrijven/afnemers
Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Nabijheid onderzoeksinstituten, universiteiten

cruciaal belangrijk minder belangrijk onbelangrijk
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2.2
Bevraging omgeving van economische activiteiten 
in de woonkern

In vorig punt hebben we al beschreven welke randvoorwaarden ondernemers stellen aan een 
professionele locatie. In dit hoofdstuk hebben we via een eigen onderzoek bij veertien betrokkenen 
van bestaande multifunctionele zones, getracht te achterhalen welke voorwaarden omwonenden 
stellen. We lieten hier zowel buurtbewoners, bedrijfsleiders als een buurtwerkster aan het 
woord om op die manier nuttige informatie in te winnen over een afdoende hinderaanpak en 
communicatiestrategie.

Wat is hinder?

Hinder kan men omschrijven als het resultaat van een (herhaalde) verstoring. Hinder gaat steeds 
gepaard met een onaangenaam gevoel, veroorzaakt vaak een psychologische impact maar kan ook 
leiden tot gezondheidsschade. Het effect van een bepaalde verstoring op een individu kan sterk 
verschillen van mens tot mens. 

Voor bedrijven is het vaak moeilijk vast te stellen of ze hinder veroorzaken, wie hinder ervaart 
en hoe ernstig deze wel is. Veel hangt af van de ingesteldheid van de buurtbewoner ten aanzien 
van een buurtbedrijf, de mate waarin hij of zij focust op de hinder en de algemene graad van 
verdraagzaamheid waarover hij of zij beschikt.

Een buurtbewoonster merkte op: “Het is voor bedrijven moeilijk om zelf vast te stellen of ze hinder veroorzaken 
omdat elke buurtbewoner dit anders ervaart ”.

Het overgrote deel van de klachten van omwonenden hebben betrekking op geur, geluid, licht, stof, 
verkeer of visuele hinder.

Dankzij het internet en andere communicatiemiddelen heeft zowat iedereen toegang tot enorm veel 
informatie. Dat zorgt ervoor dat mensen ook steeds bewuster worden van het bestaan van allerlei 
risico’s. Dit veroorzaakt vaak bijkomende ongerustheid. 

Hieronder geven we vanuit de bevraging enkele tips mee hoe men op een positieve manier 
verschillende vormen van hinder kan beperken of oplossen: 
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Verkeershinder

pp het drukke verkeer beperken door personeelsleden te motiveren gebruik te 
maken van het openbaar vervoer of de fiets in plaats van de wagen 

pp vermijden dat zwaar vrachtverkeer tijdens de spitsuren door de woonbuurt 
trekt. Tijdsafspraken met de leveranciers voorkomen heel wat hinder 

Geluidshinder
pp machines inkapselen 

pp het personeel vragen om de bedrijfsparking stil te verlaten vooral ’s nachts

Lichthinder

pp verlichting op een doordachte manier plaatsen om hinder naar de woonbuurt 
te beperken 

pp installeren van lichten met bewegingssensoren

Geurhinder pp geurbeperkende maatregelen doorvoeren zoals werken in gesloten circuit

Daarnaast gaven bijna alle buurtbewoners aan dat ze bedrijven in hun buurt gewoonweg niet mooi 
vinden en willen ze dat het uitzicht van het bedrijf overeenstemt met de woonbuurt. Zo vinden ze 
een verpauperd industrieel pand niet passend en raden ze aan om zulke gevels terug aantrekkelijk te 
maken. Bedrijven die liggen in een meer groene omgeving moeten duidelijk kiezen voor een groene, 
milieuvriendelijke aankleding. 

Goede buren, betere buurten

De geïnterviewde bedrijfsleiders gaven aan dat ze er alle belang bij hebben om een goede relatie te 
onderhouden met de buurt. Op die manier kan er bij eventuele problemen immers steeds met de 
buurt gesproken worden. Bovendien is het gewoonweg aangenaam om een goede band te hebben 
met de buren. Buurtbewoners zien zelf ook enkele voordelen van de nabijheid van bedrijven:

pp Het levert extra werkgelegenheid op.
pp Het biedt de mogelijkheid om dicht bij huis te werken.
pp Het houdt verloedering van de buurt tegen.
pp Het zorgt voor ‘beweging’ en zal de ‘internationaliteit’ in de buurt verhogen. 

Een buurtbewoonster: “Bedrijven brengen meer leven en een internationaal kader voor de buurt. In nieuwe woon
wijken vind ik het positief als er een mix is van zowel autochtone en allochtone mensen, kunstenaars en bedrijven.”
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Hoe houdt u het aangenaam met de buren?

Buurtbewoners vinden het belangrijk dat bedrijven in multifunctionele zones hinder vermijden, 
een goede en eerlijke communicatie voeren en bereid zijn inspanningen te leveren om de buurt 
aangenaam te houden.

Een buurtwerkster adviseerde om vooraf duidelijke afspraken te maken met bedrijven in 
multifunctionele zones zoals over het beperken van nachtelijke activiteiten en het aan-en-af rijden van 
vrachtwagens. Op die manier wordt hinder zoveel mogelijk voorkomen en klachten vermeden.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld jaarlijks een barbecue of een concert organiseren op hun parking. 
Op die manier ondersteunen ze acties of projecten die buurtcomités vaak voor het goede doel 
organiseren. Deze activiteiten kunnen kleine vormen van hinder voor de buurt compenseren.

Bedrijven kunnen ook inspelen op problemen in de buurt. Zo kunnen ze in wijken met een hoge 
werkloosheid een lokale wervingsactie organiseren of hun parking ’s avonds en in het weekend ter 
beschikking stellen voor buurtbewoners.

Ook kleine wederdiensten zoals kleine aankopen bij buurthandelaars of lokale verenigingen 
sponsoren zijn mogelijke acties. Op die manier maken bedrijven een actief onderdeel uit van de buurt 
en krijgt het bedrijf de waardering die het terecht verdient. 

Communiceren met uw buren. Kopje koffie, buur?

Wat verwachten inwoners van hun buren? Bij een goede buur springt men al eens binnen om iets 
te lenen of te delen. Op tijd en stond een open babbeltje, rust, een goede verstandhouding, sociale 
controle… Elkaar voldoende kennen schept een band van vertrouwen. Als bedrijven op een goede 
manier willen omgaan met weerstand, is het belangrijk zicht te hebben op wie ze voor zich hebben. 

Omdat geen twee mensen gelijk zijn, zal dit ook gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven 
het best met hun buren communiceren. Men denkt snel dat men voldoende goed communiceert 
door gewoon informatie te verspreiden. Dat is natuurlijk niet zo. Communiceren is vooral in dialoog 
gaan. Enkel op deze manier kan een vertrouwensrelatie opgebouwd worden. Proactief, structureel 
en duidelijk communiceren kan dus veel meer opleveren. 

Meer en meer bedrijven beseffen dat ze de hinder voor de omgeving tot een minimum moeten 
beperken. Zij doen de nodige moeite om de wetgeving te volgen en hopen zo hun buren niet tot 
last te zijn. Maar zelfs als een bedrijf alle voorwaarden respecteert, is hinder niet uitgesloten. Om 
klachten te vermijden is een open en transparante communicatie met de buurt belangrijk. 

Een doeltreffend communicatieplan zorgt voor het creëren, behouden of verbeteren van een goede 
relatie met de buurt. Dit verhoogt, samen met een goed onderbouwd dossier, de slaagkansen bij een 
vergunningsaanvraag en verzekert de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een goede communicatie 
en relatie met de omwonenden zorgt bovendien voor een positief imago van het bedrijf. De invloed 
hiervan op potentiële werknemers, klanten, investeerders kan grote voordelen opleveren. 

Kortom, tijd maken voor communicatie loont!
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We geven hierbij enkele tips voor bedrijven: 
(zie bijlage BIJ22-tips voor goede verstandhouding met buurt) 

tips
communicatie
met de buurt 

pp Communicatie stopt niet, niet communiceren is uit den boze. 
Alles wat een bedrijf doet, geeft informatie aan de omwonenden en andere belang-
hebbenden: het uitzicht van het bedrijventerrein, sponsoring van (lokale) activiteiten, lokale 
aanwezigheid of afwezigheid op evenementen of overlegmomenten, het beeld dat het 
personeel uitdraagt, persmededelingen, … Het is essentieel dat het bedrijf in alles een 
consequente boodschap uitdraagt. 

pp Neem klachten ernstig.
Het is belangrijk eerlijk te zijn en te zorgen voor een consistente communicatievoering 
waarbij klachten ernstig genomen worden. Bedrijven reageren best snel op vragen of 
klachten van omwonenden. Door kort op de bal te spelen tonen bedrijven betrokkenheid 
en bezorgdheid voor de omgeving.

Onderstaand citaat van een bedrijfsleider geeft aan hoe belangrijk het is om een klacht 
meteen vast te pakken en ermee aan de slag te gaan:

Een bedrijfsleider: ”Ja, wij hebben recent één klacht gehad en zij hebben ons gebeld, en 
wij hebben daar onmiddellijk op gereageerd en hebben dan gekeken waar het probleem 
was (…). We hebben binnen de twee dagen achterhaald waar het probleem lag, en het dan 
gemeld aan de mensen met de klachten via telefoon. Vervolgens ben ik het zelf persoonlijk 
aan de man met de klacht gaan zeggen.”

pp Geef het bedrijf een gezicht.
Bedrijven zorgen er best voor dat de omgeving weet welke persoon binnen het bedrijf of 
de gemeente zij kunnen benaderen met hun vragen en opmerkingen. Zo vermijdt men 
dat omwonenden hun klachten aan de politie, milieudienst, schepen of burgemeester, … 
richten, eerder dan ze rechtstreeks aan het bedrijf te melden. 

Dit wordt bevestigd door bevraagde bedrijfsleiders die er zoveel mogelijk naar streven om 
zelf toegankelijk te zijn voor de buurt. Buurtbewoners appreciëren dit.

pp Een open houding wekt vertrouwen.
Bedrijven nemen best een open en loyale houding aan ten opzichte van hun omwonenden. 
Op die manier neemt de onwetendheid en ongerustheid af en leren buurt en bedrijf elkaar 
beter kennen. Een bedrijfsbezoek, een opendeurdag organiseren, deelnemen aan Open 
Bedrijvendag zijn interessante mogelijkheden om te tonen wie het bedrijf is en buren 
kennis te laten maken met de bedrijfsactiviteit.

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ22_tips%20voor%20goede%20verstandhouding%20met%20buurt.pdf
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pp Pas uw communicatie aan.
Er zijn verschillende communicatievormen en -kanalen mogelijk. Welk kanaal men inzet hangt 
in grote mate af van de doelstelling en de doelgroep die men wenst te bereiken:

Klachten meldpunt bedrijf • centraal klachtenmeldpunt waar omwonenden terecht kunnen met hun vragen
en opmerkingen over het bedrijf

Buurtvergadering
• informele toelichting op initiatief van het bedrijf voor alle betrokkenen en

geïnteresseerden

Bedrijfsbezoek
• geeft omwonenden de kans om kennis te maken met het bedrijf

Informatievergadering

• op eigen initiatief

• op initiatief van het gemeentebestuur in het kader van bijvoorbeeld het
openbaar onderzoek om buurtbewoners te informeren

Nieuwsbrief
• een korte nieuwsbrief met actuele info over het bedrijf die u op regelmatige

basis uitbrengt

Buurtraad

• bestaat uit een aantal buurtbewoners, afgevaardigden uit de gemeente
en het bedrijf. De raad komt een aantal keren per jaar samen om diverse
aspecten te bespreken. Op die manier verhogen de betrokkenheid en het
medezeggenschap en kan u wederzijds vertrouwen creëren.

Brief bij  
(on)verwachte hinder

• op het moment dat er tijdelijke hinder voor de omwonenden zal zijn,
bijvoorbeeld de hoogdringende herstelling bij depannage van een installatie

Bedrijfsfolder
• geeft een bondig overzicht van de bedrijfsactiviteiten. Kan u uitdelen bij een

buurtvergadering, informatievergadering, bedrijfsbezoek, opendeurdag en kan
u ook digitaal ter beschikking stellen op de bedrijfswebsite.

Opendeurdag of deelname 
aan Open Bedrijvendag

• geeft omwonenden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te
maken met het bedrijf

Website
• onderschat de impact van het internet niet. Zorg ervoor dat de informatie

voor de omwonenden steeds actueel is en meteen zichtbaar is voor de
omwonenden.

Bezoek aan gelijkaardige 
installatie in het kader van 
een vergunningsaanvraag

• een bedrijfsbezoek aan een gelijkaardige installatie van een collega-ondernemer
aangevuld met specifieke uitleg over het geplande project
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In ieder geval, moet men de dialoog zo snel mogelijk aangaan en dit vooral pro-actief doen.  
Men wacht best niet tot er klachten komen. Bij een (her)vestiging is het bijvoorbeeld belangrijk om al 
op voorhand de verwachtingen van buurtbewoners in kaart te brengen. 

Vergeet niet dat iedere buurtbewoner bovendien zijn specificiteit heeft. Zo zullen stadsbewoners 
meer openstaan voor een directe communicatiestrategie omdat ze gemiddeld genomen mondiger 
zijn. Zij zullen hun klachten en ergernissen meteen rechtstreeks aan het bedrijf overmaken. 
Plattelandsbewoners zullen daarentegen onderling klagen maar dit minder snel durven 
communiceren naar het bedrijf. Vaak zullen zij hun grieven melden bij het gemeentebestuur. 

Bij het organiseren van buurtevenementen is het bijvoorbeeld belangrijk om te focussen op alle 
doelgroepen. Een klassiek concert zal andere buurtbewoners aantrekken dan een opendeurdag met 
barbecue.

Tot slot. Buurtbewoners waarderen ten volle dat bedrijven hun goede wil tonen om hinder aan te 
pakken. 

Een buurtbewoner: “ Het bedrijf waar ik zelf werk, heeft ook een vrij aanzienlijke uitbreiding gedaan en ligt ook vrij 
dicht bij een woonzone. Zij zijn tien maanden geleden begonnen met grondwerken maar hebben vooraf aan de woonzone 
beloofd inspanningen te zullen leveren voor een groenzone. Zij zijn effectief begonnen met aanplanting. 
De aanplanting is nog klein maar de mensen zien het en dat levert goodwill op.”

Wat als? Omgaan met weerstand

Zelfs een degelijk communicatieplan is spijtig genoeg geen garantie voor een vlekkeloos traject.  
In de omgang en communicatie met omwonenden is de kans groot dat een bedrijf in contact komt 
met weerstand. Dit heeft vaak te maken met angst voor het onbekende of het gevoel een beperking 
opgelegd te krijgen die als oneerlijk wordt ervaren. Weerstand is een vorm van feedback en kan 
dus informatie opleveren over welke acties te nemen zijn. Actievoerders moeten dus niet enkel 
beschouwd worden als een verzameling van emotionele, verzuurde en populistische egoïsten, maar 
als een bron van nieuwe, creatieve en uitdagende ideeën, die de kwaliteit van (ruimtelijke) projecten 
kan verbeteren. De kunst van reageren op weerstand is daarom vooral de vinger op de zere plek 
te leggen. Bedrijven moeten er zien achter te komen wat de betrokkenen als ‘niet juist’, ‘oneerlijk’ 
of ‘bezwaarlijk’ in de situatie ervaren. Ze trachten dus best na te gaan waarom mensen klachten 
indienen of negatief reageren op het bedrijf. Weten waarom buurtbewoners precies klagen, maakt 
het zoeken naar oplossingen veel efficiënter. 

Een inadequate aanpak van weerstand zorgt dat deze te groot wordt en verzuurt de relatie tussen 
omwonenden en bedrijf. In dergelijke situaties is het bijzonder belangrijk om het vertrouwen van 
de omwonenden terug te winnen. Het aanwenden van nieuwe communicatiekanalen of externe 
bemiddeling kan dan zijn nut bewijzen. Een derde partij kan hier het eventuele wederzijdse wan-
trouwen doorbreken. Deze rol kan de lokale overheid eventueel op zich nemen. Let er bij de 
communicatie op niet uit te gaan van verkeerde veronderstellingen. Deze kunnen er voor zorgen dat 
bemiddeling zijn doel voorbijschiet. 



18Inspirerende praktijkvoorbeelden van multifunctionele zones

Praktijkvoorbeeld
Het Gentse havengebied 

Aan de randen van grote bedrijventerreinen vindt men vaak een zelfde problematiek 
van verwevenheid.

Het Gentse havengebied is een voorbeeld van een zone voor zware industrie die 
uitlopers heeft tussen de kanaaldorpen. Het project Gentse Kanaalzone is een 
nauwe samenwerking tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, 
de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Gent. Al 
sinds 1993 werken deze instanties samen met bewoners, bedrijven en middenveld 
(landbouworganisaties, natuurverenigingen, vakbonden, bedrijvenverenigingen 
enz.) aan de afstemming van de verdere ontwikkeling van de Gentse haven en de 
leefbaarheid van de omliggende kanaaldorpen en -wijken.

Meer informatie over het project vindt u op de website van de Gentse Kanaalzone.

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

H E T  G E N T S E  H A V E N G E B I E D 

1

Doornzele-Zuid, kanaaldorp en koppelingsgebied

Toekomstvisie Kanaalzone

http://gentsekanaalzone.be
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3 Bedrijfshuisvesting, 
hoe pakt u het aan?

Wil u in uw stad of gemeente bedrijvig-
heid doen floreren, dan is een doordacht 
lokaal bedrijfs huis vestings beleid nood-
zakelijk. 

Een ondernemer die zich wil (her-)
vestigen, wil snel en efficiënt geholpen 
worden en op de meest geschikte 
locatie terechtkomen. Dit vraagt pro-
actief nadenken over een voor een 
specifieke activiteit passende locatie.

Professionele locaties zijn niet beperkt 
tot bedrijventerreinen, maar moeten ook 
in andere zones gezocht worden. 

Lokale besturen realiseren zich dat 
verweving van functies nodig is in het 
kader van duurzaam ruimtegebruik.  
Het blijkt echter niet zo eenvoudig om 
dit in de praktijk te realiseren.

Veelvuldige contacten van Voka met 
lokale besturen en ondernemingen 
bevestigen dit. 

Binnen Spazio creëerden we een 
modelaanpak voor steden en 
gemeenten, zowel voor het opstellen 
van een proactief en coherent 
bedrijfs huisvestingsbeleid als voor 
de multifunctionele invulling van 
woonwerkgebieden.

Dankzij onze acht pilootgemeenten 
konden we heel wat praktijkervaring 
verzamelen. Laat u inspireren door hun 
ervaringen en start vandaag nog met een 
nieuwe kijk op bedrijfshuisvesting en de 
zoektocht naar professionele locaties 
buiten bedrijven terreinen.

p Waar wil u naar toe met het beleid?
p Wat is er al?
p Wat zijn de verwachtingen van de 

betrokkenen?

p Welke zones kan u multifunctioneel 
invullen?

pp Maak een multifunctioneel 
implementatieplan voor elke zone.
pp Communiceer & realiseer.

beleidsvisie

zonebepaling

actieplan



20Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

3.1
Werken aan een lokale beleidsvisie rond 
bedrijfshuisvesting

3.1.1
Wat u vooraf moet weten

Wat houdt bedrijfshuisvesting in?
[bron: ‘Ruimte voor bedrijvigheid – een leidraad voor lokale besturen’ van Vlaio, p.2]  

Bedrijfshuisvestingsbeleid betekent meer dan bedrijventerreinen (laten) ontwikkelen. 
Het lokaal bestuur vervult hierin heel wat diverse rollen.

analyseren pp aanwezige bedrijvigheid
pp noden 

beleid vorm geven

pp visie- en strategieontwikkeling
pp locatiebeleid uitstippelen
pp accenten leggen rekening houdend met verweefbaarheid
pp monitoring
pp evaluatie

ontwikkelen

pp gronden verwerven
pp uitgiftecriteria opstellen
pp sites invullen met de juiste functie op de juiste plaats
pp bedrijfshuisvestingsvoorzieningen treffen
pp bestemmen van bedrijfslocaties
pp realisatie vestigingen opvolgen

beheren

pp zorgvuldig ruimtegebruik
pp parkmanagement
pp publieke voorzieningen
pp beeldkwaliteit bewaken

communiceren
pp samenwerking met betrokken actoren
pp omgaan met buurtbewoners

optimaliseren

pp leegstand aanpakken
pp ruimtegebruik verdichten
pp bedrijven herlocaliseren
pp terreinen/panden herstructureren
pp dynamisme bevorderen

http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
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Waarom een lokale beleidsvisie rond bedrijfshuisvesting belangrijk is

Bij veel steden en gemeenten worden ideeën over bedrijfshuisvesting versnipperd opgenomen in 
verschillende beleidsplannen (economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, handel…). Een document 
met een duidelijke visie op bedrijfshuisvesting vanuit alle invalshoeken is eerder zeldzaam.

Schepenen van ruimtelijke ordening, economie en milieu hebben zelden de neiging om hun beleid op 
elkaar af te stemmen. Hierdoor werken de verschillende diensten vaak naast elkaar in plaats van met 
elkaar.

Met Spazio het verschil maken

pp Bent u onvoldoende op de hoogte van de visie op bedrijfshuisvesting in uw gemeente? 
pp Is informatie over bedrijfshuisvesting moeilijk terug te vinden? 
pp Vindt u ook dat de verschillende gemeentediensten hun aanpak om ondernemers naar een juiste 
bedrijfsplek te leiden nog beter op elkaar kunnen afstemmen? 
pp Merkt u dat er ruimte te kort is voor bedrijvigheid terwijl er panden leegstaan of terreinen er 
verlaten bijliggen? 
pp Wilt u een bedrijfshuisvestingsbeleid ontwikkelen dat breder is dan een bedrijventerreinbeleid?
pp Hebt u het gevoel dat er ondernemingen uit de boot vallen qua huisvestingskansen en wilt u daar 
iets aan doen?
pp Slibt de verkeersstroom in uw gemeente dicht tijdens de spitsuren langs in- en uitvalswegen naar 
het centrum? Denkt u dat met een efficiëntere toebedeling van ruimte u voor minder oponthoud 
van personen- en goederenmobiliteit kan zorgen?

Sta dan als gemeente stil bij het lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid. Tijd om de visie hierrond op te 
stellen, te herbekijken en indien nodig te herformuleren in een actueel beleidsinstrument.

pp Lokale bedrijvigheid 
biedt een toege-
voegde waarde, 
inkomsten en wel-
vaart in de regio

pp Werken in eigen 
streek is duurzaam 
en zorgt voor 
minder files

pp Ruimte is schaars 
en geschikte 
locaties voor 
bedrijvigheid zijn 
moeilijk te vinden. 
Dit vraagt een plan 
vanuit het lokale 
bestuur

pp Werken in eigen 
streek is belangrijk 
voor een betere 
werk-privé-balans 
en zorgt voor 
minder stress

pp Het lokale bestuur 
krijgt meer en 
meer de rol van 
facilitator bij het 
vestigingsproces 
voor ondernemers
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Stappenplan voor visieontwikkeling

p Vertrek van de beleidsvisie die de gemeente al heeft.
p Of zet de voornaamste doelstellingen uit en ontwikkel een 

gloednieuwe visie.
waar wil u naartoe 

met het beleid?

p Breng de bestaande bedrijvigheid in de gemeente in kaart. 
wat is er al?

p Toets de visie af bij stakeholders.
ieder zijn zegje

pp Gebruik de input van de analyse en aftoetsing om de visie op 
bedrijfshuisvesting te verfijnen.nieuwe 

beleidsvisie

3.1.2
Het beleidskader Ruimtelijke economie

“Ten slotte wordt er van uitgegaan dat de lokale besturen een heel belangrijke rol spelen in het realiseren van de doel
stellingen van het bedrijfshuisvestingsbeleid. Zo voorziet het Regeerakkoord een grotere rol voor de lokale besturen, meer 
specifiek voor de planning van lokale bedrijventerreinen. Daarom is het belangrijk om de initiatieven van lokale besturen 
op vlak van het bedrijfshuisvestingsbeleid goed te ondersteunen en de beleidscapaciteit van lokale besturen terzake te 
versterken.” – Fragment uit Procesnota ruimtelijke economie goedgekeurd door Vlaamse Regering van 17 okt. 2010.

Er beweegt wat in het ruimtelijk economisch beleid!
[bron: ‘Ruimte voor bedrijvigheid – een leidraad voor lokale besturen van Vlaio]

De voorbije jaren merken we een grote evolutie in het ruimtelijk-economisch beleid in Vlaanderen 
met een verruimde focus op bedrijfshuisvesting. De Vlaamse overheid moedigt lokale besturen aan 
om een gunstig ondernemersklimaat te creëren waarin bedrijven zichzelf kunnen vinden en waarin 
inwoners meer kunnen werken in eigen streek. Ze zet allerlei beleidsinitiatieven op touw en stelt 
actieplannen en publicaties ter beschikking van gemeenten. Dit alles situeert zich niet enkel in het 
bevoegdheidsdomein Economie. Daarnaast blijft het bestemmen zelf van ruimte voor economische 
activiteiten een bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening. Tegelijkertijd krijgt ook het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen op gewestelijk niveau vorm.
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De Vlaamse regering ziet het lokaal bestuur meer en meer als regisseur en potentiële actor in het 
bedrijfshuisvestingsbeleid. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de schepenen en de ambtenaren 
lokale economie. Hun taak is te zorgen voor voldoende tewerkstellingskansen voor de plaatselijke 
bevolking en voldoende geschikte professionele locaties waar bestaande en nieuwe ondernemingen 
zich thuis voelen. Hierbij focust men niet enkel op een goede ontwikkeling van bedrijventerreinen 
maar wil men ook andere sites binnen woonkernen naar voor schuiven als mogelijke oplossing voor 
bedrijvigheid.

Rondom gemeenten werd al heel wat beleid uitgestippeld op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk 
niveau, elk met eigen accenten.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) en 
VVSG hebben ter ondersteuning van lokale besturen volgende 
initiatieven op touw gezet:

pp Projectoproep in het kader van het programma Ondernemingsvriendelijke Gemeente om allerlei 
lokale aspecten van een bedrijfshuisvestingsbeleid op de agenda te plaatsen. Ook het Spazio-
project is hieronder opgestart. 
pp Voor informatie-uitwisseling zijn er de overlegtafels over het thema bedrijfshuisvesting in 
samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
pp Politeia/VVSG-publicatie ‘Toekomsten voor economie’ voor het uitwerken van een gemeentelijk 
economisch beleid, over de rol en de positie van de gemeente, het belang van de schepen en 
de ambtenaar lokale economie en het belang van een geïntegreerde benadering van de met 
economie gelieerde beleidsdomeinen. 
pp Andere publicaties uit de ‘Toekomsten’-reeks met een link naar bedrijfshuisvesting: ‘Toekomsten 
voor dienstverlening, duurzame ontwikkeling, participatie’
pp Een website met informatie over ruimtelijke economie en verschillende publicaties: 
http://www.vlaio.be/beleid/ruimtelijke-economie
pp IPO-traject met betrekking tot economische activiteiten in het landelijk gebied. Bedoeling is input 
van expertise en draagvlak te bekomen bij andere beleidsdomeinen en stakeholders en dit via een 
advies aan de Vlaamse Regering in het najaar 2016 ook politiek op de agenda te plaatsen.

Dankzij het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (2000-2004) zagen verschillende studies het licht. 
De eindrapporten bevatten beleidsaanbevelingen met als rechtstreeks gevolg o.a. de oprichting van 
de Cel ruimtelijke economie.

Speciaal vermelden we hierbij twee uitgaven die nuttig kunnen zijn bij het proces van ruimtelijk-
economische visievorming en waarnaar we in dit draaiboek regelmatig zullen verwijzen. 

1 De brochure ‘ Ruimte voor bedrijvigheid – een leidraad voor lokale besturen’

De leidraad bevat handvaten om de huidige bedrijvigheid en het bestaande aanbod aan bedrijfs-
ruimte in kaart te brengen, maar ook om de toekomstige vraag en aanbod aan bedrijfsruimte 
te onderzoeken. Vanuit de SWOT-analyse en afhankelijk van de rol die de gemeente wenst 
te vervullen, kan deze leidraad inspireren en informeren. Tegelijk helpt hij de lokale besturen 
aanzetten om het thema bedrijfshuisvesting op de gemeentelijke agenda te plaatsen en daarbij 
weloverwogen keuzes te maken in het samenwerken met partners – zowel publieke als private.

De leidraad van Vlaio schetst meer gedetailleerd het regelgevend kader (beleidsnota, RSV, BRV, 
Decreet grond- en pandenbeleid, Codex RO en gemeentedecreet) en de belangrijkste huidige 

http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
http://www.vlaio.be/beleid/ruimtelijke-economie
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beleidsprioriteiten van bedrijfshuisvesting met globale en operationele doelstellingen op alle 
niveaus. 

Waar de leidraad van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen eerder een opsomming 
weergeeft van de bestaande instrumenten die ondersteuning kunnen bieden bij ruimtelijk-
economische visie vorming, is het Spazio-draaiboek een aanvulling hierop. Het geeft lokale 
besturen praktische informatie en tips om het beleid vast te leggen en te realiseren.

2 De studie ’Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaamse Gewest’ 

Dit rapport geeft een beschrijvende analyse van de situatie in 2013 op vlak van economie en 
bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest. Eerst bekijkt men de vraagzijde en de algemene evolutie 
van de economie in het Vlaams Gewest op gebied van tewerkstelling en vergunningen van vloer-
oppervlakte voor industriële activiteiten. Daarna wordt dieper ingegaan op de aanbodzijde: hoeveel 
oppervlakte aan bedrijventerreinen is er in het Vlaams Gewest, welke spreiding nemen zij in, wat 
is hun morfologie, wat is het aandeel dat niet in gebruik is? Ten slotte gaat men dieper in op het 
snijvlak van deze vraag- en aanbodzijde: de huidige situatie op bedrijventerreinen zelf qua activiteiten, 
tewerkstelling, oppervlakte-inname en marktdynamieken. 

3.1.3
Aan de slag! Ontwikkel een nieuwe visie op bedrijfshuisvesting 

In dit hoofdstuk helpen we u met praktische instrumenten op weg om een eigen visie te ontwikkelen 
op:

pp bedrijfshuisvesting op en buiten bedrijventerreinen
pp duurzaam ruimtegebruik op en buiten bedrijventerreinen
pp de aard van de bedrijven die de gemeente wil behouden en aantrekken
pp omgaan met hinderaspecten en vergunbaarheid van bedrijfsactiviteiten 
pp mobiliteit van en naar bedrijfslocaties

Gebruik hiervoor de bijgevoegde werkinstrumenten:
1 Het stappenplan biedt een kort overzicht van de stappen die u in het proces van visievorming kan 

volgen.
2 De checklist is een aanstiplijst om na te gaan of u niets over het hoofd hebt gezien.

Hoe het stappenplan en de checklist gebruiken 

Een stad/gemeente heeft haar eigen karakteristieken en specificiteit. Hou rekening met de eigenheid 
van uw stad of gemeente en laat u inspireren door de tips, ideeën en voorbeelden.

Steden en gemeenten die al een visie en doelstellingen hebben ontwikkeld kunnen deze gebruiken 
om de bestaande beleidsvisie te evalueren of te verdiepen of om een brainstorm en uitwisseling van 
ideeën in een beperkte werkgroep op gang te trekken.

http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen
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tips
visie
ontwikkeling

pp Bij de visieontwikkeling speelt ook de analyse van de bestaande situatie een rol. Hebt u niet 
voldoende zicht op de bedrijvigheid in uw gemeente, dan kan u eerst de economische kaart 
maken zoals wordt besproken in het volgende hoofdstuk. U kan het visievormingsproces dan 
vandaaruit opbouwen.
pp Hou niet alleen rekening met de regelgevende kaders en opportuniteiten maar ook met de 
eigen mogelijkheden en inzetbare middelen om uw ambities en prioritaire acties te bepalen. 
pp Schenk voldoende aandacht aan flexibiliteit en dynamiek zowel op korte als op lange termijn.
pp Focus breed op het verkennen van de mogelijkheden voor professionele locaties voor 
economische activiteiten en niet enkel op het creëren van bijkomende bedrijventerreinen.
pp Hou rekening met de verschillende soorten bedrijfsactiviteiten en zorg dat geen bedrijven uit 
de boot vallen.
pp Kennis over lokale bedrijvigheid zit heel verspreid binnen de diensten. Het is niet evident om te 
weten te komen bij wie u voor welke informatie terecht kan.
pp Tijdsgebrek bij de ambtenaar lokale economie, die een belangrijke rol heeft bij het uitwerken 
van het beleid, is een veelvoorkomende vertragende factor. Hij is het administratieve 
aanspreekpunt voor het bestuur en voor alle ondernemers, van detailhandelaar tot bovenlokaal 
bedrijf. Hierdoor komen er dikwijls onverwachte taken op zijn agenda. Het is belangrijk 
voldoende tijd en ruimte te voorzien voor het uitwerken van het bedrijfshuisvestingsbeleid.
pp Als u meerdere collega’s en verantwoordelijken bij het proces wilt betrekken, is het een kunst 
om alle partijen vlot rond de tafel te krijgen. Het afstemmen van overleg kan tijdrovend zijn.
pp Heeft uw gemeente weinig beleidsplannen om op terug te vallen, dan moet u bijna van nul 
beginnen. Zonder houvast zal het moeilijker zijn tot consensus te komen met de verschillende 
betrokkenen.
pp De wet op de bescherming van de privacy regelt het gebruik van persoonlijke gegevens. 
Dit vormt soms een drempel bij het rechtmatig verkrijgen van gegevens. 

Met wie de beleidsvisie opstellen?

De ambtenaar lokale economie is de meest aangewezen persoon om het initiatief te nemen en de 
coördinerende rol op te nemen. 

Neem dit als ambtenaar echter niet alleen op. We adviseren om in elk geval de dienst ruimtelijke 
ordening te betrekken bij het opstellen van de visie of om input te vragen. Eventueel kunnen ook 
andere relevante diensten in een werkgroep betrokken worden:

pp beleidsverantwoordelijken binnen het lokaal bestuur die instaan voor het (ruimtelijk) economisch 
beleid: schepen van (lokale) economie, schepen van ruimtelijke ordening 
pp andere lokale ambtenaren (vb. milieuambtenaar, technische dienst/openbare werken, 
stedenbouwkundig ambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, mobiliteitsambtenaar…)

De samenstelling van de werkgroep hangt mee af van de scope. Hier komen we later nog op terug.

Uit de ervaringen van de pilootgemeenten blijkt dat ze de voorkeur geven aan een kleine werkbare 
groep die ontwerpteksten aftoetst bij verantwoordelijken van andere diensten op het daarvoor 
geschikte moment in het visievormingsproces. 

Naargelang de fase van het project kan u de werkgroep uitbreiden. Spreek gerust collega’s 
individueel aan voor input.
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Voor steden/gemeenten die niet in de mogelijkheid zijn om een werkgroep samen te stellen, raden 
we aan collega’s aan te spreken of ad hoc samen te roepen voor een gericht overleg. 

In een latere fase kan u ook de lokale economische raad betrekken en de ontwerpteksten aan hen 
voorleggen voor feedback.

Op welke bedrijven legt u de focus? 

Bekijk het eerst breed om het bedrijfshuisvestingsbeleid op te stellen maar hou wel rekening met 
de visie en de missie rond het lokale economiebeleid en de economische speerpunten van de stad/
gemeente zelf om de scope te bepalen.

type opmerking

productiebedrijven

logistieke bedrijven

dienstverlenende bedrijven

grootschalige detailhandel en 
groothandel

Hou hier ook rekening mee aangezien deze bij gebrek aan alternatieven soms ook op 
bedrijventerreinen terechtkomen.

kleinschalige detailhandel Geen must, maar mag wel vermeld als dit relevant is in het beleid van de stad/
gemeente en indien nog niet beschreven in een winkelbeleid. Opgelet, dit maakt het 
proces wel complexer.

grote kantoren Enkel als het bestuur hiervoor specifieke zones wenst te voorzien.

kleine en middelgrote kantoren In een aantal regio’s vinden zij ook minder gemakkelijk een locatie.

para-agrarische bedrijven 
of bedrijven die hieruit 
geëvolueerd zijn

Vermits er voor agrarisch gebied afzonderlijke beleidsvoorstellen zijn, is het wellicht niet 
nodig deze mee op te nemen.  
Wel kan een verlaten boerderij als mogelijke nieuwe locatie voor andere economische 
activiteiten in aanmerking komen. Zie studie van lLVO: ‘Inname van landbouwgebouwen 
en landbouwgrond door niet-agrarische economische activiteiten.’

Vanuit de ervaringen van de deelnemers geven we volgende opmerkingen mee:

pp Een loutere opdeling in lokale en regionale bedrijven is te eng.
pp Hou rekening met de factoren die voor specifieke activiteiten belangrijk zijn zoals perceelsgrootte, 
zichtlocatie… 
pp In sommige structuurplannen wordt een opdeling gemaakt tussen ruimtebehoevende en niet-
ruimtebehoevende detailhandel. 
pp Het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid  voorziet een opdeling  in verschillende categorieën 
van kleinhandel waarbij deze categorieën doorwerking hebben op het ruimtelijk en economische 
instrumentarium.
pp Moedig als gemeentebestuur ondernemingen aan om reeds vóór de start van vestiging contact 
op te nemen met de lokale bevoegde dienst. Een ondernemersloket kan hen onmiddellijk wegwijs 
maken.
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Basis/vertrekpunt voor de beleidsopstelling

Het bedrijfshuisvestingsbeleid moet vertrekken van bestaande beleidsplannen. Meestal hebben 
steden en gemeenten in hun ruimtelijke structuurplannen en beleidsdocumenten al elementen 
van een visie en doelstellingen rond bedrijfshuisvesting neergeschreven, maar zijn deze te weinig 
uitgesproken en te weinig bekend.

In een eerste stap kan de gemeente nagaan of bestaande beleidsplannen al visies of doelstellingen 
vermelden rond bedrijfshuisvesting.

Volgende bestaande beleidsplannen kan u raadplegen:

pp Gemeentelijk economisch beleidsplan of luik economie uit het algemeen gemeentelijk beleidsplan
pp Ruimtelijk structuurplan (richtinggevend gedeelte – economische structuur)
pp Mobiliteitsplan
pp Milieubeleidsplannen (vooral vanuit aspect hinder)
pp Duurzaamheidsplan (vanuit aspect duurzame bedrijventerrein, duurzaam ruimtegebruik)
pp Winkelbeleidsplan (specifiek gedeelte grootschalige detailhandel)
pp RUP zonevreemde bedrijven (informatief gedeelte)
pp Meerjarenplan 2014-2019 (BBC). Het beleidsplan gemeentelijke economie moet immers 
afgestemd zijn op dit meerjarenplan.

Het GRS van Dendermonde is een inspirerend voorbeeld van een recent herzien structuur-
plan. In het richtinggevend deel (hoofdstuk 4) werden de focuspunten van het Spazio-project, 
verweving en ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemingen opgenomen.

Het bedrijfshuisvestingsplan kan afzonderlijk blijven bestaan of als hoofdstuk deel uitmaken van het 
algemeen beleidsplan.

Rol en profilering van uw stad of gemeente

Afhankelijk van de rollen die een lokaal bestuur voor zichzelf ziet, zullen de prioriteiten die ze stelt 
verschillen. Naast een informerende, vergunningverlenende en uitvoerende rol wordt de faciliterende 
rol belangrijker. Het lokaal bestuur kan initiatieven van andere organisaties steunen en faciliteren en 
verleent dan haar medewerking en ondersteuning aan andere initiatiefnemers.

Vraag u af hoe uw stad of gemeente zich economisch wil profileren. 

U kan de focus richten op een of meerdere sectoren, de ontwikkelingsstadia van bedrijven (starters – 
bedrijvencentra – langer gevestigde bedrijven, …), de grootte van ondernemingen, … 

In welke mate wil de gemeente inzetten op bedrijvigheid? Kan ze zich positioneren als economisch 
centrum, een gemeente met beperkte bedrijvigheid, een eerder landelijke gemeente, …?

Biedt uw gemeente eerder plaats voor mature bedrijven of krijgen ook starters voldoende kansen? 



28Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

Ga na tot welke cluster/subregio uw gemeente behoort.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen formuleerde volgende indeling van Vlaamse 
gemeenten in clusters op basis van het aantal bedrijventerreinen:

Cluster 1: diensteneconomie

Cluster 2: lokale economie

Cluster 3: stedelijke economie

Cluster 4: industriële economie

Cluster 5: regionale poorten

Beschrijving van de clusters kan u terugvinden op p. 46 van het eindrapport van de studie 
’Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaamse Gewest’. 

De clusters zijn geen bestuursniveau. Een cluster is zo samengesteld dat ze voor de gemeente 
een ruimtelijk-economisch kenmerkend profiel aggregeert met specifieke kengetallen. In de studie 
kunnen gemeenten de kengetallen van de subregio terugvinden en zich zo een idee vormen van hun 
eigen specificiteit.

Het stappenplan naar een bedrijfshuisvestingsbeleidsvisie 

Spazio presenteert u in de bijlagen ook een overzichtelijk stappenplan. 

Hierin komen o.a. aandachtspunten, inhoudelijke suggesties, mogelijke doelstellingen en de rol van 
het bestuur aan bod.

Het is misschien niet nodig alle vermelde topics op te nemen in uw beleidsdocument. Stel u als 
gemeente hierbij de vraag welke punten relevant zijn en welke overwegingen of aandachtspunten u 
bijkomend kan meenemen.

Het stappenplan kan u terugvinden als bijlage BIJ313-stappenplan visie bedrijfshuisvestingsbeleid. 

 Zeehavens

 Regionale poorten

 Industriële economie

 Stedelijke en randstedelijke economie

 Lokale economie

 Diensteconomie

 Laag economisch profiel

http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen
https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ313_stappenplan_visie_bedrijfshuisvestingsbeleid.pdf
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Praktijkvoorbeeld
Milliken Gent
Deze textielfabriek ligt middenin de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in Gent. Het bedrijf voert een sterk 
milieuvriendelijk beleid en vindt een goede verstandhouding met de buurtbewoners zeer belangrijk. 
Milliken stond ooit op gespannen voet met de buurt door geluids- en geurhinder. De hinder werd 
technisch aangepakt, maar vooral de sportfaciliteiten op het bedrijfsterrein en communicatie met 
de buurt werden een toonbeeld van geslaagde buurtwerking door een bedrijf. Ze hebben volgende 
initiatieven genomen om de hinder voor de buurt zo laag mogelijk te houden:

1 In 1999 is de succesvolle weekend-sportschuur opgezet door het textielbedrijf. Deze is op 
zaterdag en zondag vrij toegankelijk voor iedereen. 

De manager van Milliken: Wij willen graag de buurt weerspiegeld zien in ons bedrijf: die 
is namelijk de norm. Hier werken veel mensen van allochtone afkomst die dankbaar gebruik 
maken van de mogelijkheid om in het weekend te komen sporten. Na verloop van tijd kwamen 
er zelfs een cafetaria en douches bij. Resultaat: een aantrekkelijk nieuw imago voor Milliken 
én een harmonieus samenleven met de wijk. Tijdens de week wordt de schuur gebruikt als 
parking voor de werknemers.

[bron: http://gentintransitie.com/2013/02/13/sportschuur-milliken]

2 Om mobiliteitshinder voor omwonenden tegen te gaan, rijden vrachtwagens onmiddellijk 
voorwaarts binnen om zo snel mogelijk van straat te zijn, ze rijden achterwaarts weg onder 
begeleiding om zo weinig mogelijk oponthoud op straat te veroorzaken. 

3 Ze houden een milieulogboek bij met klachten van de buurt en de opvolging ervan.

4 Ze hechten o.a. belang aan beperkte vervoersafstanden. Hiervoor werken ze zo veel mogelijk 
samen met leveranciers uit de buurt.

Op deze manier slaagt Milliken erin een goede relatie met de buurt in stand te houden.

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

2

M I L L I K E N  G E N T

http://gentintransitie.com/2013/02/13/sportschuur-milliken
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Even checken of niets over het hoofd werd gezien

Het Spazioteam stelt de gemeentelijke ambtenaar een checklist ter beschikking met aandachts-
punten die bij het opstellen van de beleidsvisie en -doelstellingen aan bod komen. De verschillende 
mogelijkheden worden per te behandelen vraag opgesomd.

De checklist kan u terugvinden als bijlage BIJ313-checklist visie bedrijfshuisvestingsbeleid.

De matrix bedrijfslocaties

U kan de visie op bedrijfshuisvesting in de verschillende zones in de stad/gemeente best ook 
schematisch voorstellen.

We ontwikkelden hiervoor een handige tool, de matrix bedrijfslocaties die u als bijlage BIJ313-matrix 
bedrijfslocaties-blanco kan vinden. 

Deze matrix kan niet alleen gebruikt worden om de visie op bedrijfshuisvesting schematisch en 
visueel voor te stellen, maar biedt ook andere toepassingsmogelijkheden:

pschematische voorstelling van de beleidsvisie op bedrijfshuisvesting voor de verschillende zones 
pschematische voorstelling van de huidige situatie (zie hfdst 3.1.4. Aan de slag! Breng de 

bestaande bedrijvigheid in kaart)
pin kaart brengen van criteria/voorwaarden die moeten aangepast worden om de beleidsvisie te 

realiseren
phulpmiddel bij vestigingsvragen

Op de volgende pagina vindt u een ter illustratie ingevulde tabel.

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ313_matrix_locaties_blanco.xlsx
https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ313-checklist_visie_bedrijfshuisvestingsbeleid.pdf
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Locaties Centrum Centrum rand Bedrijven 
terrein 1

Bedrijven 
terrein 2

Bedrijven 
terrein 3

Bedrijven 
terrein 4

Algemene criteria - geen Vlarem kl.1 - lokale bedrijven
- percelen < 0,5 ha
- geen Vlarem kl.1
- geen afvalverw.

- percelen > 0,5 ha
- geen Seveso
- kantoren/showroom 

max 20%
- tewerkstelling 

min 20 FTE/ha
- geen afvalverw.

 - percelen > 0,5 ha
- geen Seveso
- kantoren/showroom 

max 20%
- tewerkstelling 

min 20 FTE/ha

 - lokale bedrijven
- percelen < 0,5 ha
- geen Vlarem kl.1
- geen afvalverw.

Categorieën 

Kantoren (kleinschalig)  OK  OK  NOK  NOK  NOK  NOK 

Kantoren (grootschalig)  NOK  OK  NOK  NOK  NOK  NOK

Grootschalige detailhandel
mits 

voorwaarden 
 OK  NOK  NOK  NOK  NOK

Kleinschalige detailhandel OK  OK  NOK  NOK  NOK  NOK

Combinatie productie – 
groothandel – kleinhandel 

NOK NOK  NOK  NOK  NOK  NOK

Garages NOK OK  OK NOK  OK NOK 

Productiebedrijven –  
Geen vlaremvergunnning 

OK  OK  OK  NOK OK NOK 

Productiebedrijven – 
Vlarem klasse 3

NOK OK OK  OK >20 FTE/ha  NOK

Productiebedrijven – 
Vlarem klasse 2

NOK NOK OK >20 FTE/ha >20 FTE/ha  NOK

Productiebedrijven – 
Vlarem klasse 1

NOK NOK NOK >20 FTE/ha >20 FTE/ha  NOK

Productiebedrijven –  
Seveso lage drempel

NOK NOK  NOK  NOK  NOK  NOK

Productiebedrijven –  
Seveso hoge drempel

NOK NOK  NOK  NOK  NOK  NOK

GBPV bedrijven NOK NOK NOK >20 FTE/ha >20 FTE/ha  NOK

Afvalverwerkende bedrijven NOK NOK NOK NOK >20 FTE/ha  NOK

Logistieke bedrijven 
(ruimtebehoevend)

 NOK
 mits mobiliteit 

ok
NOK NOK NOK NOK 

Ruimtebehoevende bedrijven 
(vb grondwerkers)

NOK
 mits mobiliteit 

ok 
NOK NOK NOK NOK 
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Hoe gebruikt u de matrix bedrijfslocaties bij de opmaak van de bedrijfshuisvestingsvisie?

Praktisch:

pp Breng de verschillende zones in kaart waarvoor u een visie wil formuleren. 
pp Denk hierbij uiteraard aan de verschillende bedrijventerreinen, maar ook aan het centrum,  
de centrumrand, de invalswegen, … 
pp Vermeld deze zones in de kolommen. 
pp Door het invoegen van kolommen kan u zones toevoegen. U kan hierin ver gaan, maar zorg er 
voor dat het schema overzichtelijk blijft.
pp Als hulpmiddel kan u in de rij ‘algemene criteria’ kort aangeven welke algemene beleidslijnen er 
voor de verschillende zones zijn. Enkele voorbeelden: geen klasse 1 bedrijven, geen autonome 
kantoren, geen Seveso-bedrijven, …
pp In de rijen hebben we al verschillende types bedrijvigheid opgenomen. Wil u nog verder opsplitsen 
dan kan u uiteraard rijen toevoegen.
pp Vul voor elk van de types bedrijvigheid in of ze zich in de verschillende zones kunnen vestigen. 
Gebruik hiervoor OK (de cel kleurt automatisch groen), NOK (de cel kleurt automatisch rood) of 
vermeld kort specifieke voorwaarden in deze zone (de cel kleurt automatisch oranje).
pp Vul niet te snel NOK in. Sommige bedrijven vinden immers zeer moeilijk een locatie terwijl de 
huidige kennis en technieken toelaten de hinder sterk te reduceren. Het kan net een opportuniteit 
zijn voor de gemeente om deze bedrijven en dus werkgelegenheid aan te trekken.

Na het invullen van de matrix kan u snel nagaan welke types bedrijfsactiviteiten zich binnen de 
gemeente kunnen huisvesten. Ga voor bedrijfsactiviteiten die nergens of enkel onder specifieke 
voorwaarden vestigingsmogelijkheden hebben, na of dit een bewuste beleidskeuze is. Stem de 
ingevulde matrix eventueel ook af met naburige gemeenten in het kader van optimaal ruimtegebruik.
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3.1.4
Aan de slag! Breng de bestaande bedrijvigheid in kaart

Meten is weten! Een economische schets legt de hiaten bloot.

Weet u welke bedrijvigheid uw stad of gemeente huisvest op en buiten bedrijventerreinen, dan geeft 
dit ook een beeld waar u met uw beleid naartoe moet of wil. Het is een belangrijke oefening die u 
toelaat de nodige conclusies te trekken. U krijgt zicht op de criteria en voorwaarden die u vanuit uw 
rol als lokaal bestuur zou kunnen aanpassen om de doelstellingen van het bedrijfshuisvestingsbeleid 
te realiseren.

Wil u een globaal zicht krijgen op de bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in uw stad of 
gemeente dan kan u best eerst informatie over de bestaande bedrijvigheid en de beschikbare 
vestigingsmogelijkheden achterhalen en bundelen. Een uitdaging!

pp Welke bedrijven zijn gehuisvest in de stad/gemeente? 
pp Hoeveel ruimte gebruiken ze?
pp Hebben ze nog uitbreidingsplannen en -mogelijkheden?
pp Hoeveel mensen stellen ze te werk? 
pp Welke activiteiten voeren ze uit?
pp Waar is welk soort bedrijf gevestigd? 
pp Zijn er gegevens bekend van bedrijven die zich willen vestigen? 
pp Met welke vestigingscriteria krijgen ze te maken? 
pp In welke mate heeft de stad/gemeente ook zicht op het privéaanbod van bedrijfslocaties? 
pp Hoe verloopt de dienstverlening aan ondernemers? 
pp Is er een systeem voor meting en beheer van vraag en aanbod naar bedrijfslocaties? 
pp Kent de stad/gemeente haar ondernemingen voldoende?
pp Hoe schat u het ‘soort’ werkloosheid in (bv.  laaggeschoolden versus hooggeschoolden) zodat de 
juiste bedrijven kunnen aangetrokken worden om werkloosheidscijfers aan te pakken?

tips
economische
schets

pp Weeg voldoende af hoeveel tijd u hieraan wil besteden.
pp Hou rekening met de eigen mogelijkheden en inzetbare middelen om de economische foto 
samen te stellen.

Vanuit Spazio stellen we u een aantal instrumenten voor die u kunnen inspireren bij het opstellen van 
een economische schets van uw stad of gemeente. 

1 het stappenplan dat een kort overzicht biedt van de stappen die u in het analyseproces kan volgen

2 de checklist die een aanstiplijst is om te checken of u niets over het hoofd hebt gezien
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Hoe het stappenplan en de checklist gebruiken 

Elke stad/gemeente heeft haar eigen karakteristieken en specificiteit. Gebruik de instrumenten 
rekening houdend met de eigenheid van uw stad of gemeente en laat u hierbij inspireren door de 
tips, ideeën en voorbeelden.

Steden en gemeenten die al een goed zicht hebben op de huidige bedrijfshuisvesting kunnen deze 
gegevens evalueren of verder aanvullen. Gebruik onze tools om een brainstorm in een beperkte 
werkgroep op gang te trekken en maak een zo volledig mogelijke economische schets. 

In het voorgestelde traject gaan we uit van bestaande bronnen met actuele gegevens.  
Bijkomend opzoekingswerk of veldwerk blijkt soms nodig om deze uit te diepen naar wens. 
Ook hier verwijzen we naar bestaande beleidsinstrumenten.

Vanuit de Spazio-focus brengen we professionele locaties niet enkel op bedrijventerreinen in kaart, 
maar ook erbuiten. Het is van belang dat de gemeente in beeld krijgt voor welke activiteiten ruimte 
nodig is, waar ruimte beschikbaar is en voor welke bedrijven het lokaal bestuur ondersteuning kan 
bieden.

tips
bedrijfs
huisvestings
gegevens 
verzamelen

pp De kennis zit heel verspreid binnen de diensten. Het is niet evident om te weten te komen 
bij wie u voor welke informatie terecht kan.
pp Tijdsgebrek bij de ambtenaar lokale economie, die een belangrijke rol heeft bij het 
analyseproces, is een veel voorkomende vertragende factor. Hij is het administratieve 
aanspreekpunt voor het bestuur en voor alle ondernemers, van detailhandelaar tot bovenlokaal 
bedrijf. Hierdoor komen er dikwijls onverwachte taken op zijn agenda. Het is belangrijk 
voldoende tijd en ruimte voor het uitwerken van de economische foto in te calculeren.
pp Als u meerdere collega’s en verantwoordelijken bij het proces wilt betrekken, is het een kunst 
om vlot alle partijen rond de tafel te krijgen. Het afstemmen van overleg kan tijdrovend zijn. 
pp Heeft uw gemeente weinig gegevens om op terug te vallen, dan moet u bijna van nul 
beginnen. Dit maakt de zoektocht moeilijker.
pp Het is belangrijk bedrijven ook geografisch te localiseren (vast te pinnen), inclusief de 
eventuele andere vestigingen, in binnen- en buitenland.
pp De wet op de bescherming van de privacy regelt het gebruik van persoonlijke gegevens. 
Dit vormt soms een drempel bij het rechtmatig verkrijgen van gegevens. 

Getuigenis uit de administratie van de stad Geraardsbergen: “Binnen de stadsadministratie is dit voor niemand 
prioritair. Dit maakt het moeilijk mensen te mobiliseren. Een duidelijke en directe link met de meerjarenplanning lijkt 
me noodzakelijk.”
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Met wie opstellen?

Werk bij voorkeur met een kleine werkgroep die de analysegegevens verzamelt, bestudeert en 
uitwerkt in een overzichtelijk geheel.

De samenstelling van de werkgroep hangt af van de grootte van de gemeente en de scope. 

Volgende collega’s kan u betrekken in de werkgroep:

pp de lokale ambtenaar economie, die het best geplaatst is om de coördinerende rol op zich te nemen
pp beleidsverantwoordelijken binnen het lokaal bestuur die instaan voor het (ruimtelijk) economisch 
beleid: schepen van (lokale) economie en schepen van ruimtelijke ordening
pp andere lokale ambtenaren (vb. milieuambtenaar, technische dienst/openbare werken, 
stedenbouwkundig ambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, mobiliteitsambtenaar…) 

Als u geen werkgroep kan samenstellen, raden we aan om betrokken personen individueel aan te 
spreken of ad hoc samen te roepen voor een gericht overleg. 

Vraag zeker bij andere diensten of instanties buiten de gemeente na welke recente gegevens 
over bedrijfshuisvesting er beschikbaar zijn of laat u adviseren waar u de nodige informatie kan 
terugvinden. In de checklist vindt u een overzicht.

Afbakening scope 

Hou voor het bepalen van de scope rekening met de visie en de missie rond het lokaal 
economiebeleid in de stad/gemeente en de economische speerpunten van de stad/gemeente zelf, 
zo die bekend zijn.

Welke bedrijfssectoren kan u analyseren?

pp industrie: productiebedrijven, logistieke bedrijven, dienstverlenende bedrijven
pp handel: grootschalige detailhandel en groothandel, kleinschalige detailhandel
pp kantoren: kleine, middelgrote en grote kantoren
pp para-agrarische bedrijven of bedrijven die hieruit geëvolueerd zijn

Welke locaties kan u onder de loep nemen?

pp regionale bedrijventerreinen
pp lokale bedrijventerreinen
pp industrieterreinen binnen de woonkern (zogenaamde paarse korrels)
pp zones waar economische activiteiten mogelijk zijn in de woonkern
pp zones waar economische activiteiten mogelijk zijn aan de stadsrand
pp invalswegen/ringwegen
pp leegstaande terreinen of panden
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Ga te rade bij deskundigen

Bij volgende diensten in de stad/gemeente of partners kan u eventueel terecht voor informatie 
over taakanalyse en werkwijze in de dienstverlening aan ondernemers: 

pp Dienst ruimtelijke ordening
pp Dienst (lokale) economie 
pp Dienst huisvesting
pp Milieudienst
pp Brandweer
pp Intercommunale of stadsontwikkelingsbedrijf

Spreek zeker ook ondernemersorganisaties, bedrijvenverenigingen, publieke en private 
projectontwikkelaars, ondernemers en burgers aan. Deze contacten zijn essentieel om de 
praktische problemen op het terrein te leren kennen en opportuniteiten voor verbetering te 
achterhalen. Zij kunnen u het best informatie over de recente economische en ruimtelijke dynamiek 
bieden. In geen enkele andere databron terug te vinden!

Van welke gegevensbronnen vertrekken?

Zijn er al analyses gemaakt?

Misschien bevatten sommige beleidsplannen al analyse-elementen?  
U kan volgende documenten raadplegen om gegevens in te zamelen:

pp Gemeentelijk economisch beleidsplan of luik economie uit het algemeen gemeentelijk beleidsplan
pp Ruimtelijk structuurplan (GRS-informatief gedeelte)
pp Mobiliteitsplan
pp Milieubeleidsplannen (vooral vanuit aspect hinder)
pp Duurzaamheidsplan (vanuit aspect duurzame bedrijventerrein, duurzaam ruimtegebruik)
pp Winkelbeleidsplan (specifiek gedeelte grootschalige detailhandel)
pp Citymarketingplan
pp RUP zonevreemde bedrijven (informatief gedeelte)
pp Strategisch meerjarenplan 2014-2018
pp Andere recente studies rond (bedrijfs)huisvesting
pp Andere?

Opgelet! Kijk na of deze gegevens niet gedateerd zijn. 
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Praktijkvoorbeeld
De Boelwerf Temse

Bij de viering van het 150-jarig bestaan in 1979 telde de Boelwerf 
nog 3000 werknemers. Door de internationale crisis in de 
scheepsbouwsector raakte De Boelwerf halverwege de jaren 
tachtig in de problemen en werd zij op 28 oktober 1992 failliet 
verklaard. In 1998 sloegen de bouwonderneming Cordeel uit 
Temse en Grondwerken Aertssen uit Stabroek de handen in 
elkaar om deze bijna 87 hectare Boelwerfgrond aan te kopen 
en te ontwikkelen tot een KMO-en industriezone (40 ha) en een 
woonzone. Na zovele jaren werken aan de bouw van enorme 
scheeptankers is er vandaag de dag op de terreinen van de 
Boelwerf een woonproject, ‘de ZAAT’ gerealiseerd. Wat de 
woonzone betreft worden er in totaal zo’n 200 eengezinswoningen 
en ca. 750 appartementen voorzien. De Zaat ligt in Temse op 
100m van het centrum en de Markt. Hier gaan wonen samen 
met handel, horeca, recreatie en KMO-activiteit. Ook het nieuw 
administratief centrum van de gemeente is er gevestigd. 

http://dezaat.be/fotos/luchtbeelden/

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

D E  B O E L W E R F  T E M S E

3

http://dezaat.be/fotos/luchtbeelden/
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De overheid stelt hulpmiddelen en data ter beschikking

Er bestaan ook voldoende studies en handleidingen en andere databronnen van overheidsinstanties 
die u op het internet kan raadplegen om relevante (statistische) gegevens terug te vinden.

1 Volgende handleidingen en/of leidraden stellen werkwijzen en nuttige hulpmiddelen voor 
en zijn zeker aanraders om bij de hand te houden:

Bron Gegevens Weblink 

Data-set GIS 
Bedrijventerreinen van 
Agentschap Innoveren en 
Ondernemen

overzicht van de ligging en de structuur van de 
bedrijventerreinen in Vlaanderen met entiteiten percelen  
en terreinen – met handleiding

www.vlaio.be/themas/gis-bedrijventerreinen

VKBO Gemeenterapport  
van VVSG

Handleiding ondernemersdata http://overheid.vlaanderen.be/ondernemingsgegevens-vkbo

Leidraad Agentschap 
Innoveren en Ondernemen 
(Vlaio)

‘Ruimte voor bedrijvigheid: een leidraad voor lokale 
besturen’

http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-
leidraad-voor-lokale-besturen-0

Studie Vlaio ‘Raming 
van de behoefte aan 
bedrijventerreinen in het 
Vlaams Gewest’

Analyse- en eindrapport rond de typologie van 
bedrijventerreinen

http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen

Coördinatiecel Vlaams 
E-government (Corve)

Uitbater van het Magda-platform
(MAximale GegevensDeling tussen Administraties)
Kunnen lijst Starters en verhuisbewegingen leveren.

www.corve.be/producten/magda-diensten/
ondernemingsgegevens/index.php

pp De leidraad ‘Ruimte voor bedrijvigheid: een leidraad voor lokale besturen’ en het ‘Analyse 
en eindrapport rond de typologie van bedrijventerreinen’ van het Vlaio hebben we al eerder in 
ons draaiboek aangeraden.
pp Vlaio houdt ook zelf een jaarlijks geactualiseerde bedrijvendatabank bij van bedrijven op 
bedrijventerreinen maar verrijkt met andere gebruiksgegevens zoals parkings, openlucht 
opslagplaatsen, reservegronden…), de KRISdatabank (klantenrelatieinformatiesysteem). 
pp Het geografische informatiesysteem (GIS) bedrijventerreinen, beheerd door het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen, geeft een overzicht van de ligging en structuur van de 
bedrijventerreinen in Vlaanderen. Het biedt lokale overheden heel wat nuttige informatie bij het 
uitwerken en uitvoeren van een bedrijfshuisvestingsbeleid. Het GIS vormt ook een interessante 
ondersteuning voor ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte locatie.

http://www.vlaio.be/themas/gis-bedrijventerreinen
http://overheid.vlaanderen.be/ondernemingsgegevens-vkbo
http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen
http://www.corve.be/producten/magda-diensten/ondernemingsgegevens/index.php
http://www.corve.be/producten/magda-diensten/ondernemingsgegevens/index.php
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Het GIS bedrijventerreinen werd in 2015 door de Vlaamse Regering erkend als authentieke 
geografische gegevensbron en is opgebouwd uit volgende informatielagen:
pp Bedrijventerreinen: een laag met de effectieve contouren van de gebieden met economische 
bestemming op basis van de meest recente digitale bestemmingsplannen. Deze contouren 
worden uitgebreid met de werkelijke contouren van gebruikspercelen die in één blok aanslui-
ten aan het terrein en dus deel uitmaken van de bedrijvenzone zoals in werkelijkheid gekend.
pp Bedrijfspercelen: een verdere opdeling van de bedrijventerreinen in gebruikspercelen. In deze 
laag wordt informatie verzameld inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid. Indien 
gekend worden deze nog aangevuld met informatie in verband met doelgroep, verschillende 
soorten knelpunten en/of eigendomssituaties.

Daarnaast houdt de dienst GIS van het Vlaio nog een aantal extra datalagen m.b.t. 
bedrijfshuisvesting bij:
pp Bedrijventerreinen in planning: deze laag geeft een beeld van het toekomstig aanbod aan 
bedrijventerreinen. Het omvat de contouren van alle economische zones uit ontwerp(her)
bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben.
pp Bedrijventerreinen ontwikkeling: een laag met de contouren van (delen van) bestemde 
terreinen die al geruime tijd ongebruikt en niet uitgerust blijven liggen.
pp Bedrijfsverzamelgebouwen: dit overzicht omvat de locaties van de bedrijvencentra, 
doorgangsgebouwen en incubatoren, waarin kantoren, ateliers en/of opslagunits te huur 
worden aangeboden aan (startende) ondernemers.

Indien u deze ruimtelijke gegevens wenst te raadplegen, kan u terecht op Geopunt Vlaanderen 
(www.geopunt.be) – de centrale toegangspoort tot Vlaamse geografische overheidsinformatie – 
of het geoloket MagdaGeo op http://magdageo.vlaanderen.be. Wenst u de gegevens te down-
loaden voor een beperkt gebied (bijvoorbeeld arrondissement) om verder te gebruiken in uw 
eigen GIS-omgeving dan bezoekt u de downloadapplicatie van het Agentschap voor Geografische 
Informatie op https://download.agiv.be/catalogus. Of u kan ze gratis opvragen.

Het Vlaio houdt ook de bezetting bij van bedrijven op bedrijventerreinen: welke bedrijven zijn 
nu juist gevestigd op dit bedrijventerrein of dit bedrijfsperceel? Deze informatie wordt als open 
data ter beschikking gesteld op het Open Data Portaal van de Vlaamse Overheid (http://data.
opendataforum.info) en de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze dataset 
kan aan de laag bedrijfspercelen gekoppeld worden door middel van de ID in de kolom NrPerceel. 
De ID uit kolom NrBedrijventerrein kan dan weer gelinkt worden aan de laag bedrijventerreinen.

In het kader van het project Activeringsteams werken de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappijen, de streekintercommunales en het Agentschap Innoveren en Ondernemen 
samen om onderbenutte percelen op bedrijventerreinen opnieuw te activeren. Daarbij streven 
alle partijen om het GIS bedrijventerreinen zo correct en up-to-date mogelijk te houden. Merkt u 
zelf toch nog onnauwkeurigheden, onvolledigheden of onjuistheden in het GIS bedrijventerreinen 
dan kan u deze altijd melden via de meldingsfunctie op het MagdaGeo-loket, het e-mailadres 
magdageo@vlaio.be of het gratis telefoonnummer 0800 20 555.

Opgelet, het GIS Bedrijventerreinen is een momentopname. De data zijn afkomstig uit 
verschillende bronnen. Hou er rekening mee dat elke updatecyclus één tot anderhalf jaar duurt. 

[bron: Vlaio –dienst GIS]

http://www.geopunt.be
http://magdageo.vlaanderen.be
https://download.agiv.be/catalogus
http://data.opendataforum.info
http://data.opendataforum.info
http://www.vlaio.be
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2 Om statistische gegevens en kaarten te raadplegen of gedetailleerde rapporten i.v.m. 
uw regio op te vragen kan u op volgende websites terecht:

Bron Gegevens Weblink 

Studie Unizo ‘De Juiste Onder-
neming op de Juiste Plaats’

Geeft informatie hoe onderstaande websites te gebruiken www.unizo.be/bedrijfshuisvesting

Lokale statistieken Schat aan indicatoren over de economische situatie van 
de gemeente
Kant-en-klare rapporten en kaarten

www.lokalestatistieken.be

Gemeentelijke profielschets Grondgebonden kenmerken en economische kerncijfers 
in vergelijking met gemeente met gelijkaardig profiel

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm

Studiedienst 
Vlaamse regering

Cijfers per beleidsdomein tot op niveau van de RESOC’s http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/cijfers/pages/excel.aspx

Databanken Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ)

Tewerkstelling per onderneming of vestiging
Zicht op evolutie in de tijd mogelijk
Tegen kostprijs op gemeentelijk niveau, per sector en 
dimensieklasse op te vragen via het contactformulier op 
de RSZ-website

http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken

FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie – 
AD Statistiek, (ook Statbel 
genoemd), vroeger Nationaal 
Instituut voor de Statistiek (NIS)

Bevolkingscijfers, arbeid, economie – ondernemingen en 
conjunctuurindicatoren

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/

VKBO Ondernemingsgegevens gekoppeld aan 
ondernemingsnummer
Gegevens gratis aan lokale overheden geleverd

https://www.bestuurszaken.be/ondernemingsgegevens-vkbo

VDAB Vacatures, werkloosheidsgraad en jeugdwerkloosheid https://arvastat.vdab.be

RVA Tijdelijke werkloosheid http://www.rva.be/nl

Geoloket Magdageo – publiek 
en professioneel loket

Gegevens van bedrijven(terreinen) op basis van de VKBO http://magdageo.vlaanderen.be/desk/AO_PUB/
(enkel voor lokale besturen):  
http://magdageo-lb.vlaanderen.be/desk/AO_PROF/

GeoPunt Vlaanderen Centrale toegangspoort tot geografische 
overheidsinformatie

www.geopunt.be

Kadaster
CadGis Viewer – Federale 
Overheidsdienst Financiën

Dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle 
onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt

www.kadaster.be

Gratis online kadasterplan via toepassing CadGis Viewer 
op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE

Stadsmonitor van de Studie-
dienst van de Vlaamse 
Regering en het team Steden-
beleid (ABB)

Opvolging stadsontwikkelingen volgens 160 indicatoren www.stadsmonitor.be

Bizlocator Ruim platform voor vraag en aanbod van bedrijfsvastgoed www.bizlocator.be

Website Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen

Website waar ruimtevragen uniform kunnen aangemeld 
worden. Overzicht van bouwrijpe en toekomstige bedrij-
venterreinen en bedrijfspanden/handelsruimten beschik-
baar om te ondernemen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
Jaarlijkse analyse van de vragen en terugkoppeling of 
bedrijf verder geholpen is

www.ondernemingsruimte.be

http://www.unizo.be/bedrijfshuisvesting
http://www.lokalestatistieken.be
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/cijfers/pages/excel.aspx
http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
https://www.bestuurszaken.be/ondernemingsgegevens-vkbo
https://arvastat.vdab.be
http://www.rva.be/nl
http://magdageo.vlaanderen.be/desk/AO_PUB/
http://magdageo-lb.vlaanderen.be/desk/AO_PROF/
http://www.geopunt.be
http://www.kadaster.be
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
http://www.stadsmonitor.be
http://www.bizlocator.be
http://www.ondernemingsruimte.be
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pp Het MagdaGeo loket en Geopunt zijn nuttige externe bronnen om beschikbare gegevens op 
te vragen en visueel voor te stellen. Deze bieden u zicht op kaarten van alle bedrijventerreinen, 
gebruikspercelen en ondernemingen en vestigingen in Vlaanderen met hun type activiteiten 
en gebruiksperceeloppervlakte op basis van de gegevens uit de Verrijkte Kruispuntbank voor 
Ondernemingen (VKBO). Zo krijgt u zicht welke en in welke mate bedrijventerreinen al of niet 
bebouwd zijn. 
Binnen MagdaGeo is er een openbaar loket dat voor iedereen toegankelijk is, maar ook een 
professioneel Loket. Lokale besturen krijgen met een wachtwoord toegang tot het professionele 
luik van MagdaGeo. Hiervoor dient men een specifieke gebruikersrol aan te vragen bij de IDM-
beheerder van uw organisatie en vervolgens in te loggen met uw E-Id, VO- of burgertoken.
Het professioneel loket heeft heel wat voordelen: dit loket heeft minder filters op de datalagen 
zodat u bijvoorbeeld ook de adressen van zelfstandigen kan terugvinden. Bovendien biedt het de 
mogelijkheid om bruikbare informatie te exporteren naar een open formaat. De gebruiker kan hier 
ook rechtstreeks data wijzigen en een eigen loket met persoonlijke voorkeuren aanmaken dat 
gemakkelijk te integreren is in de website van de stad of gemeente.

pp De stadsmonitor www.stadsmonitor.be beschrijft aan de hand van 160 indicatoren de evolutie 
van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in de 2 grootsteden en de 11 centrumsteden van 
Vlaanderen. Met deze monitor beschikken de Vlaamse overheid en de steden over een instrument 
waarmee ze de stedelijke ontwikkelingen kunnen opvolgen. Aan de hand van indicatoren wordt 
nagegaan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren.

pp Bizlocator is een platform dat ondernemers ondersteunt in de zoektocht naar een 
passende locatie, in nauwe samenwerking met de dienst economie van lokale besturen 
en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit publiek-privaat initiatief is een 
betrouwbare community waar verschillende belanghebbenden, Vlaamse Overheid, lokale 
besturen, vastgoedprofessionals en vertegenwoordigers van de ondernemers, unieke 
bedrijfslocaties kunnen adverteren en ontdekken. Voor overheden is dit platform niet enkel een 
ondernemingsvriendelijke dienst verlening maar ook een instrument ter ondersteuning van het 
ruimtelijk-economisch beleid.
Een aanbieder van vastgoed (burger, ondernemer of vastgoedprofessional) betaalt een vergoeding 
van 5 euro voor een kwalitatief contact, met een maximum van 25 euro per vastgoedobject (of 
uniek contact). Het model laat aanbieders van vastgoedobjecten toe om zonder bijkomende kost 
te publiceren op verschillende websites en portalen. BizLocator is gratis voor ruimtevragers en 
overheden.
Als neutrale marktplaats biedt Bizlocator een instrument voor overheden in Vlaanderen om kennis 
op te doen over het aanbod aan bedrijfshuisvesting, andere dan beschikbare terreinen en om de 
vraag naar bedrijfsruimten te monitoren, incl. gegevens over type bedrijf, type bedrijfshuisvesting 
en reden van zoektocht.
Waar het lokaal bestuur meestal zelf instaat voor de inventarisatie van de beschikbare ruimten en 
de afhandeling van alle ruimtevragen, brengt bizlocator een belangrijk deel van het aanbod samen. 
Dankzij de automatische afhandeling van ruimtevragen door bizlocator, kan de ondersteuning van 
de ondernemers op termijn veel gerichter gebeuren.
Neem een kijkje op de website www.bizlocator.be.

pp In de regio Kortrijk heeft intercommunale Leiedal vanuit het Kameleonproject een geoloket 
opgezet voor de geografische inventarisatie van de (potentiële) sites voor ondernemen in de 
kernen. Voortaan kunnen alle steden en gemeenten daar op een eenvoudige manier inventariseren 
zonder nood aan voorkennis van GIS of specifieke GIS-software.

http://www.bizlocator.be
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De meerwaarde van deze geografische inventarisatie is duidelijk:

pp het genereren van extra kennis
pp het expliciteren van de kennis bij individuen naar de hele groep en zo het faciliteren van de 
communicatie tussen mensen en diensten
pp Het overzicht draagt bij aan verschillende interne processen:
• planningsprocessen (RUP, GRS, locatieonderzoeken)
• actualisatie van het leegstandsregister
• doorverwijzen ondernemers (ondernemingsloket)

Welke gegevens zijn van nut voor uw economische schets?

Hieronder enkele mogelijke gegevens die u kan gebruiken bij het opstellen van het analysedocument. 
Ook de mogelijke methodiek om deze te verzamelen geven we mee.

Wij raden aan uw zoektocht op te splitsen in:

1 bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen

2 bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen

3 globale bedrijfshuisvesting van de gemeente

1 Bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen

, Welke bedrijventerreinen bevinden zich op het grondgebied?

Inventariseer alle types bedrijventerreinen.

Beleidsplannen bevatten meestal een overzicht van de terreinen met analyse-elementen per terrein. 
De dienst lokale economie is waarschijnlijk al op de hoogte van een aantal punten. De moeite waard 
om hiermee te starten.

, Welke criteria en voorwaarden gelden er op de verschillende bedrijventerreinen?

Raadpleeg bedrijventerreinontwikkelaars, collega’s van betrokken gemeentediensten en 
intercommunales, gemeentelijk/provinciaal ontwikkelingsbedrijf om hier meer duidelijkheid over te 
krijgen. Informeer u ook bij bedrijvenverenigingen of individuele bedrijven.

Mogelijke criteria: 
pp soort activiteit lokaal/regionaal/watergebonden/…
pp maximale of minimale perceelsgrootte
pp tewerkstelling: minimaal aantal FTE per ha
pp solvabiliteit
pp uitgesloten activiteiten: afvalverwerking, Seveso, klasse 1, …
pp …
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, Welke percelen of bedrijfspanden op bedrijventerreinen zijn nog onbenut (aanbod)?  
Kunnen deze in deze staat ingevuld worden?

pp Om een zicht te krijgen welke en in welke mate bedrijventerreinen al of niet bebouwd zijn,  
kan u best het MagdaGeo loket raadplegen. 
pp De dienst lokale economie of stedenbouw heeft misschien al een overzicht ter beschikking. 
Anders kan u bij de bedrijventerreinontwikkelaar, de intercommunale of de POM terecht.  
De activeringsteams van de POM’s inventariseren de onderbenutte en leegstaande percelen en 
zetten zich in op het terug activeren daarvan.
pp Kijk na of deze percelen ook op de markt aangeboden worden (koop en huur).
pp Is dit aanbod voor geïnteresseerde bedrijven gemakkelijk raadpleegbaar? 
pp Per beschikbaar perceel of bedrijfspand heeft de gemeente best ook zicht op onderstaande 
informatie:
• de oppervlakte van het perceel of gebouw 
• de vorm 
• ontsluiting 
• eigenaar
• aankoop- of huurprijs
• geldende voorschriften

Een voorbeeld van duidelijke fiches met een inzichtelijk aanbod kan u vinden op  
http://www.leiedal.be/ruimteomteondernemen.

, Wat vinden bedrijven belangrijk op bedrijventerreinen? Welke vestigingsnoden hebben ze?

Hoe tevreden zijn de huidige gebruikers van bedrijventerreinen?

Om een zicht te krijgen op de randvoorwaarden die bedrijven stellen aan hun omgeving kan u een 
steekproefsgewijze of algemene bevraging bij ondernemers of ondernemersorganisaties houden. 

Op vele bedrijventerreinen is een bedrijvenvereniging actief. Dit kan uw eerste aanspreekpunt zijn 
om een antwoord te krijgen op de vragen.
pp Is er vraag naar een bepaald type bedrijfsruimte?
pp Is er vraag naar voorzieningen (vergaderaccomodatie, catering, kinderopvang, …)?
pp Welke problemen ondervinden ze bij hun bedrijfsvoering? Hebben ze hiervoor mogelijke 
oplossingen?
pp Wat verwachten de ondernemers van de lokale overheid op het vlak van bedrijfshuisvesting?

Voka kan de contacten met de bedrijven faciliteren.

Voka Oost-Vlaanderen heeft in 2014-2015 trouwens een bevraging georganiseerd waarin de 
voornaamste vestigingsfactoren voor ondernemingen op provinciaal vlak in kaart werden gebracht. 
De resultaten van de bevraging kan u vinden in hoofdstuk 2.1. 

Uit de vragenlijst in bijlage BIJ21-Spazio enquête vestigingsfactoren kan u inspiratie putten over 
welke vragen u aan de ondernemers kan voorleggen.

tip
bedrijven
terreinfiche

Maak een bedrijventerreinfiche op per bedrijventerrein.  
Een voorbeeld vindt u in de leidraad Ruimte voor bedrijvigheid van Vlaio (p. 26). 

http://magdageo.vlaanderen.be/desk/AO_PUB/
http://www.leiedal.be/ruimteomteondernemen
http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
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LET  OP!  Vermeld op de fiche zeker ook een aantal criteria die voor bedrijven belangrijk kunnen zijn 
bij het zoeken van een locatie. 

pp kopen en/of huren
pp richtprijs
pp ontsluiting via de weg, water, spoor
pp gezamenlijke voorzieningen (vergaderaccomodatie, catering, kinderopvang, parkeermogelijkheden)
pp bereikbaarheid openbaar vervoer, fietspaden, voetpaden
pp aanwezigheid bedrijvenvereniging
pp …

2 Bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen

, Inventariseer de professionele locaties buiten de bedrijventerreinen in uw gemeente.

Drie kwart van de ondernemingen zijn niet op bedrijventerreinen gevestigd. Waar zitten die bedrijven 
dan? Geïsoleerd op oude fabrieksterreinen? Verweven tussen woningen op een al dan niet paarse 
locatie?

Ook in dit geval kan u het MAGDAGEO loket gebruiken om hier een zicht op te krijgen. 

LET  OP!  Magdageo geeft een overzicht van alle ondernemingen en vestigingen.  
Dit kunnen ook maatschappelijke zetels zijn waar geen activiteiten plaatsvinden.

Magdageo is gebaseerd op de gegevens van de VKBO. U kan hiervoor ook rechtstreeks de VKBO 
raadplegen. De handleiding van het VKBO Gemeenterapport van VVSG helpt u een lijst opvragen van 
alle ‘echte’ bedrijven in uw gemeente. Deze lijst bevat adresgegevens en NACE-codes,

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van hun gegevens in de KBO. 
Bovendien neemt de doorstroming van aangepaste gegevens naar de VKBO een tijd in beslag.  
U kan deze lijst dus best met plaatsbezoeken verifiëren en aanvullen.

Met deze inventarisatie krijgt u een beeld van de ligging, de sector en tewerkstelling van de 
ondernemingen in uw gemeente.

Bijkomende nuttige informatie zoals nieuw opgestarte en geherlocaliseerde ondernemingen evenals 
de sector waarin ze actief zijn, kan u opvragen bij CORVE. Zo krijgt u zicht op welk soort ruimte 
gevraagd wordt of vrijkomt.

, Welke criteria en voorwaarden gelden er voor vestiging buiten bedrijventerreinen?

Veel hangt af van de eigenaar zelf van het pand of perceel. Raadpleeg de dienst ruimtelijke ordening 
over de geldende stedenbouwkundige voorschriften, de milieudienst over de criteria voor het 
verlenen van een milieuvergunning en de brandweer over de brandvoorschriften.

, Welke leegstaande percelen of bedrijfspanden zijn er buiten bedrijventerreinen (aanbod)? 
Kunnen deze in deze staat ingevuld worden?

Ga op dezelfde manier tewerk als voor bedrijventerreinen.
Check zeker ook het register van leegstaande gebouwen en doe terreinonderzoek!
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, Wat vinden bedrijven belangrijk voor locaties buiten bedrijventerreinen?  
Welke vestigingsnoden hebben ze?

Op deze vraag kan u geen antwoord vinden in statistieken.

Het vereist kennis van de lokale situatie om te weten waar er verweven bedrijvigheid te vinden is en 
of deze vestigingen al dan niet zonevreemd zijn of hinder veroorzaken. Enkel plaatsbezoeken en de 
dialoog met ondernemers zelf (of eventueel buurtbewoners) kan hierover duidelijkheid scheppen. 

Ook hier verwijzen we naar de bevraging die Voka uitvoerde om een zicht te krijgen op vestigings-
factoren die van belang zijn, nu specifiek voor bedrijven buiten bedrijventerreinen. Ook andere gemeen-
tediensten, intercommunales, bedrijvencentra of werkgeversorganisaties kunnen u wegwijs maken. 

Maar ook hier geldt: u komt meer te weten door met de lokale ondernemers zelf te gaan praten.

3 Globale bedrijfshuisvesting binnen de gemeente/regio

, Welke ondernemingen willen zich in de gemeente vestigen of wensen te verhuizen? 

Wanneer zijn ondernemers op zoek naar bedrijfsruimte? Hoeveel tijd hebben ze vooraleer te 
verhuizen? Welk type bedrijfsruimte (terrein, gebouw, …) zoeken ze? Zijn er bepaalde tendensen 
merkbaar? Hoe evolueren deze?

Deze informatie is moeilijk te achterhalen. De ruimtevraag van bedrijven is immers conjunctuur-
gevoelig. Ook locatievoorkeuren zijn onderhevig aan tendensen.

De ontwikkeling van een bedrijventerrein duurt gemiddeld 6 jaar. Het is dus een hele uitdaging om 
de toekomstige behoeften blijvend in kaart te brengen zodat het aanbod marktconform blijft. Daarom 
is het zinvoller binnen een ruimere regio afstemming te organiseren. Regelmatige contacten met 
bedrijven, formeel of informeel zijn een mogelijke piste om aan de nodige info te geraken.

Bedrijven gaan bovendien ondertussen ook zelf op zoek naar gronden of gebouwen via het 
gemeente bestuur, Voka, Vlaio, POM, W&Z, intercommunales, privé-ontwikkelaars of makelaars. 
Moeilijk om als lokaal bestuur tijdig een duidelijk beeld te krijgen van de vele en complexe vragen!

Een aantal gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (streekontwikkelings-
intercommunales) probeert de vragen centraal te registreren via een vraagregistratieformulier.  
Een voorbeeld hiervan vindt u op de website van Interleuven (kandidaatstelling).

De zoektocht van de ondernemer stopt immers niet aan een (deel)gemeentegrens, en een bij-
komende benadering (nl. van een groep van gemeenten) bovenop de gemeentelijke aanpak kan (voor 
sommigen) een meerwaarde zijn. De vraag naar ruimte kan uiteraard ook van bedrijven buiten de ge-
meente komen. De nood aan een centrale registratie, minimaal op regioniveau, dringt zich hierbij op.

, Welk aanbod is er beschikbaar?

Het beschikbaar bedrijfsvastgoed zit verspreid over diverse bronnen zoals websites van inter-
communales, eigen info van de gemeente, immowebsites, makelaars, zoekertjes in lokale bladen, 
borden te huur/te koop. 

https://www.interleuven.be/ondernemen/kandidaat-ondernemer.html


46Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

Voor ondernemers, noch voor lokale besturen is het eenvoudig om hier zicht op te krijgen. Recent is 
de website Bizlocator opgestart in verschillende pilootgemeenten. Deze website beoogt een volledig 
overzicht te bieden van het beschikbare bedrijfsvastgoed.

Door de evolutie van nieuwe vestigingen en verhuisbewegingen van bedrijven van nabij op te volgen 
krijgt het lokaal bestuur een beter zicht op vraag én aanbod. Het is belangrijk om een goede kijk te 
hebben op wat bedrijven echt nodig hebben en op de knelpunten.

Getuigenis Aalst: “Wij ervaren dat de stad een belangrijke rol heeft in de communicatie over de bedrijfshuisvestings
mogelijkheden op het grondgebied. Ondernemers met een locatievraag vinden de weg niet naar de stad. Bizlocator kan 
hiertoe een belangrijke stap zijn.”

, Hulpmiddelen om de evolutie van vraag en aanbod te volgen

pp Ga na welke info beschikbaar is bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en POM’s.

pp Maak een kwantitatieve raming van de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen. De toekomstige 
vraag naar bedrijfsgronden is het resultaat van enerzijds de vraag van bedrijven in expansie en van 
starters en anderzijds de ruimte die opnieuw beschikbaar wordt als gevolg van krimpende bedrij-
ven of door stopzettingen. Economische groeiprognoses kan u vertalen naar ruimtebehoeften.
Methoden voor berekening van de ruimtebehoeften kan u vinden in de studie van Vlaio 
‘Ruimtebehoefte raming van bedrijventerreinen’ op www.bedrijventerreinenvlaanderen.be.
Ook het project ‘ Start to Develop – Ruimtebehoeftepeiler’ van Voka – Kamer van Koophandel Lim-
burg levert informatie, een tool en een begeleidingstraject dat gemeenten kan helpen de raming te 
maken. Het project focust op een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden bij bestaande bedrijven.

pp Ga na welke kwalitatieve aspecten verbonden zijn aan de vraag. Dit vertaalt zich in trends.  
Enkele voorbeelden:
• Schaalvergroting binnen de logistieke sector vraagt eerder naar extreem grote en goed 

ontsloten terreinen voor internationale distributiecentra.
• Meer en meer KMO’s vragen naar kleine kavels en panden.
• Snellere opeenvolging van economische en technologische ontwikkelingen vraagt een grote 

flexibiliteit van bedrijven. Dit vergt multifunctionele, flexibel aanpasbare gebouwen. 
• Bedrijven bieden steeds meer combinaties van diensten en producten aan. Deze functie-

menging botst steeds vaker met vergunningenbeleid en toewijzingscriteria. 
• Sommige ondernemingen zijn eerder op zoek naar bestaand bedrijfsvastgoed dan naar perce-

len. (Semi-)industrieel en logistiek vastgoed, KMO-units, starterscentra, doorgangs gebouwen, 
onderzoeksinfrastructuur, grootschalige retail, (creatieve) ateliers zijn enkele types vastgoed. 

• Regelmatige gesprekken met bedrijven zijn nodig om voeling te blijven houden met de recente 
evoluties.

pp Informeer bij collega’s stedenbouw welke projecten er in de pijplijn zitten: geplande ontwikke-
ling bedrijventerrein, reconversie verlaten bedrijfsgebouw, bouw kantorencomplex, infrastructuur-
projecten, … Deze hebben immers een impact op de bedrijfshuisvestingssituatie in uw gemeente.

pp De evolutie naar een diensteneconomie gaat gepaard met meer economische verweefbare 
activiteiten die minder hinder veroorzaken. En toch heerst er een tendens om economische acti-
viteiten te verdrijven naar bedrijventerreinen. Voornaamste oorzaken zijn het verschil in grondprijs 
tussen woongebied en bedrijventerreinen en de afwijzende NIMBY-houding van omwonenden. 
Bestaande economische activiteiten in woongebied krijgen bovendien weinig uitbreidingsmogelijkheden.

http://www.bizlocator.be/nl/home
http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen
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, Welke bedrijven hebben problemen met het vinden van een geschikte locatie?  
Welke zijn weggetrokken om die reden?

U moet als gemeente bij het uitstippelen van het beleid ook rekening houden met ondernemingen 
die moeilijk ruimte vinden.

Het oplijsten van ruimtevragen die niet op korte termijn kunnen ingevuld worden en de reden(en) 
hiervoor kan een belangrijke input zijn voor het beleid.

Op de website van Vlaio www.bedrijventerreinen vlaanderen.be zijn twee studies beschikbaar over 
specifieke doelgroepen die moeilijk een plek vinden:

1 studie problematische ruimtevragers (op www.bedrijventerreinenvlaanderen.be) als men de 
focus wil leggen op bedrijven die een moeilijke zoektocht naar geschikte ruimte meemaken. 

 Noot: met ‘problematische ruimtevragers’ bedoelt men de bedrijven die veel ruimte vragen in 
verhouding tot hun aantal tewerkgestelden of die door hinderaspecten moeilijk een locatie vinden. 
Voka Oost-Vlaanderen geeft de voorkeur deze ‘ruimtebehoevende bedrijven’ te noemen.

 De studie maakt duidelijk welke factoren ertoe leiden dat de zoektocht naar geschikte ruimte 
soms niet eenvoudig verloopt en in welke sectoren dit fenomeen zich voordoet.

2 Sevesobedrijven zijn niet altijd grote chemische of productiebedrijven. Ook KMO’s werken 
met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bedrijven met een laag extern mensrisico kunnen 
prima terecht op regionale terreinen mits men de nodige veiligheidsafstand kan voorzien. Deze 
bedrijvigheid toelaten in de gemeente kan zelfs een meerwaarde betekenen voor de lokale of 
regionale economie.  
http://www.vlaio.be/content/Seveso-bedrijven-aard-ruimtebehoefte-en-mogelijk-inplantingslocaties

, Gebruik de matrix bedrijfslocaties om te analyseren waar verschillende types bedrijvigheid 
zich in uw gemeente kunnen vestigen.

De matrix waarvan ook al sprake was in hoofdstuk 3.1.3. vindt u terug als bijlage BIJ313-matrix 
Locaties-blanco.

Praktisch:
pp Breng de verschillende zones in kaart waarvoor u de visie wil ontwikkelen. 
pp Denk hierbij uiteraard aan de verschillende bedrijventerreinen, maar ook aan het centrum,  
de centrumrand, de invalswegen, … 
pp Vermeld deze zones in de kolommen. 
pp Door het invoegen van kolommen kan u zones toevoegen.  
U kan hierin ver gaan, maar zorg er voor dat het schema overzichtelijk blijft.
pp Geef in de rij ‘algemene criteria’ kort aan welke algemene voorwaarden/criteria er voor de verschil-
lende zones zijn. Enkele voorbeelden: geen klasse 1 bedrijven, geen autonome kantoren, geen 
Seveso-bedrijven, minimale of maximale perceelsgrootte, minimale tewerkstelling per oppervlakte, …
pp In de rijen hebben we al verschillende types bedrijvigheid opgenomen.  
Wil u nog verder opsplitsen dan kan u uiteraard rijen toevoegen.
pp Vul voor elk van de types bedrijvigheid in of ze zich in de verschillende zones kunnen vestigen. 
Gebruik hiervoor OK (de cel kleurt automatisch groen), NOK (de cel kleurt automatisch rood) of 
vermeld kort specifieke voorwaarden in deze zone (de cel kleurt automatisch oranje).

Na het invullen van de matrix kan u snel nagaan welke types bedrijfsactiviteiten binnen de gemeente 
kunnen gehuisvest worden en welke niet. 

http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen
http://www.vlaio.be/artikel/leidraad-voor-lokale-besturen
http://www.vlaio.be/content/Seveso-bedrijven-aard-ruimtebehoefte-en-mogelijk-inplantingslocaties
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, Weet ook wat er niet beschikbaar is

Uit de confrontatie van vraag en aanbod en de matrix bedrijfslocaties komen wellicht tekorten naar 
boven. Ga na of dit een bewuste beleidskeuze is.

Heeft uw gemeente voor sommige bedrijven geen geschikt aanbod? Is er een tekort aan een bepaald 
type van professionele locaties? Kan u deze ruimtevragers naar buurgemeenten doorverwijzen waar 
wel een geschikt aanbod is? Of opteert u er voor om dit type bedrijven toch ruimte te geven?  
Dan kan u uw beleid hierop gaan afstemmen.

, Procedures in uw gemeente onder de loep

Tijd om ook eens de gang van zaken binnen uw gemeentediensten onder de loep te nemen.

pp Hoe wordt de vestigingsvraag of stedenbouwkundige aanvraag van een ondernemer opgevolgd?
pp Hoe communiceert de gemeente rond bedrijfshuisvesting?
pp Is er een systeem voor meting en beheer van de vraag naar en aanbod van bedrijfslocaties?

Unizo Limburg ontwikkelde een begeleidingsdocument voor lokale besturen om hierrond een 
eenduidig beleid te kunnen voeren. 

[bron: www.unizo.be/bedrijfshuisvesting]

Tessenderlo was pilootgemeente voor dit project waarin volgende thema’s aan bod komen:

pp Hoe werkt u in uw gemeente samen aan een duurzaam bedrijfshuisvestingsbeleid?
pp Hoe krijgt u alle betrokken partijen op dezelfde lijn?
pp Hoe begeleidt de bedrijfsvastgoedmarkt ondernemers naar een geschikte locatie?

Het document bevat een handvest en een wegwijzer voor een economische, ruimtelijke en 
beleidsmatige analyse en het opstarten van een adviesgroep ruimte en economie.

We verwijzen hiervoor ook graag naar de instrumenten die Leiedal ontwikkelde binnen het project 
Kameleon (http://www.leiedal.be/ondernemenindekern).

Kameleon 

Het project heeft op basis van de Lean-methode een geoptimaliseerd intern proces ontwikkeld voor 
de dienstverlening rond bedrijfshuisvesting. Hun doel is de interne afstemming binnen de gemeente 
tussen diensten stedenbouw, milieu en economie in het kader van een vestigingsaanvraag/
uitbreidings  vraag van een bedrijf in de kern te verzakelijken. 

In dit kader werd ondermeer een afwegingsinstrument ontwikkeld dat ondersteuning biedt bij 
het beantwoorden van concrete ruimtevragen in de kernen. 

http://www.leiedal.be/ondernemenindekern
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Figuur: De 5 kenmerken van het verweefbaarheidsprofiel en het verwevingsprofiel worden behandeld in het afwegingsinstrument.

verweefbaarheidsprofiel van een locatie

planet
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profit
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Via het afwegingsinstrument kan de dienst vervolgens bepalen of herverweving mogelijk is voor die 
onderneming en onder welke voorwaarden.

Dit afwegingsinstrument laat de gemeente toe om ruimtevragen in al hun aspecten af te wegen in 
plaats van fragmentair. Het faciliteert het overleg tussen de diensten en onderbouwt de uiteindelijke 
beslissing.

Meer info: http://www.leiedal.be/ondernemenindekern.

Getuigenis Ronse: “Indien een ondernemer vragen heeft over de herbestemming van een pand, wordt deze steeds 
doorverwezen naar de dienst Wonen en Bouwen waar hij meteen de procedure kan vernemen. Dikwijls wordt ook een 
overleg gepland met de bevoegde schepen en/of de burgemeester om de plannen van de ondernemer af te toetsen aan de 
visie van de stad.”

http://www.leiedal.be/ondernemenindekern
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Het stappenplan naar het opstellen van een economische kaart van de 
gemeente

Spazio presenteert u in de bijlagen ook een praktisch overzichtelijk stappenplan. Hierin komen o.a. de 
aandachtspunten, de werkwijze en suggesties voor de inhoud aan bod.

Het is niet de bedoeling al de aangehaalde onderwerpen of vragen op te nemen. Stel u als gemeente 
hierbij ook de vraag welke punten (niet) relevant zijn en welke overwegingen/aandachtspunten u 
bijkomend kan meenemen.

Het stappenplan kan u terugvinden als bijlage BIJ314-stappenplan analyse bedrijfshuisvesting.

Even checken of niets over het hoofd werd gezien

De checklist helpt de gemeentelijke ambtenaar om het overzicht te bewaren van aandachtspunten 
die bij het opstellen van de analyse lokale bedrijfshuisvesting aan bod komen. De verschillende 
mogelijkheden worden per te behandelen vraag opgesomd.

De checklist kan u terugvinden als bijlage BIJ314-checklist analyse bedrijfshuisvesting.

Wat vond Ronse van deze checklist? “Het vraagt wel wat werk om alle informatie bij elkaar te zoeken. Maar het heb
ben van een globaal overzicht is inderdaad nodig om een visie rond bedrijfshuisvesting te kunnen formuleren. Ik moet 
wel toegeven dat er binnen de verschillende diensten al heel wat info beschikbaar was en dat de stad al jaren geleden een 
duidelijke visie heeft omschreven over bedrijfshuisvesting. Deze checklist is zeker een goed instrument om alles in kaart 
te brengen. Aan de hand van de vragen ga je ook beseffen dat bepaalde zaken nog verder moeten uitgewerkt of gewijzigd 
worden.”

Trek uw conclusies

Na het opstellen van het analysedocument kan de stad/gemeente de nodige conclusies trekken over 
de lokale bedrijfshuisvesting. Uit de statistische gegevens en de informatie die u nu verzameld heeft 
over verleden, heden en toekomst, zal blijken welke sectoren en bedrijfsgrootte in uw gemeente 
de bovenhand hebben. Is dit een bewuste keuze of is dit eerder toevallig? Wil de gemeente in de 
toekomst inzetten op andere sectoren of profielen? Is er voldoende aanbod? Kunnen de meeste 
ruimtevragen ingevuld worden of blijven er bedrijven op hun honger zitten?

Vergelijk ook eens het profiel van bedrijvigheid in uw gemeente met andere gemeenten, de provincie 
of het Vlaams Gewest. Met het berekenen van de specialisatiegraad* wordt duidelijk welke activiteit 
in uw gemeente meer voorkomt dan ergens anders. 

* Noot: de specialisatiegraad geeft aan in welke mate een sector in een gemeente sterker vertegenwoordigd is dan gemiddeld in 
de regio waarmee u de benchmark uitvoert. Neem het procentueel aandeel dat een sector vertegenwoordigt in de totale tewerk-
stelling in uw gemeente en ga na welk aandeel die heeft in de benchmarkregio. De verhouding van beide percentages geeft de 
specialisatiegraad ten opzichte van de regio.

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ314_checklist_analyse_bedrijfshuisvesting.pdf
https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ314_stappenplan_analyse_bedrijfshuisvesting.pdf
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,,Analyseer de aan te passen criteria en voorwaarden

Uit de analyse kan blijken dat er hiaten zijn in het aanbod voor ondernemingen binnen de stad/
gemeente.

Door zich volgende vragen te stellen, kan de stad/gemeente een aantal mogelijkheden in kaart 
brengen om de doelstellingen van het bedrijfshuisvestingsbeleid te realiseren:

pp Welke criteria of voorwaarden belemmeren de invulling van ruimtevragen het vaakst?
pp Welke criteria voor toewijzing van percelen op bedrijventerreinen moeten wijzigen?  
Welke rol kan de gemeente spelen op bedrijventerreinen van publieke of private ontwikkelaars?
• bvb. Kan de gemeente vragen voorrang te verlenen aan zonevreemde bedrijven uit de eigen 

gemeente?
pp Welke voorwaarden geldig op bedrijventerreinen moeten wijzigen? Welke rol kan de gemeente 
hierbij spelen op bedrijventerreinen van publieke of private ontwikkelaars?
• bvb. Kan de gemeenten vragen niet-speculatieve onderverhuring toe te staan zodat 

bedrijfsgebouwen optimaal gebruikt worden?
pp Welke voorwaarden kan de stad/gemeente hanteren op bedrijventerreinen om de doelstellingen 
van het bedrijfshuisvestingsbeleid te realiseren?
pp Welke (extra) maatregelen kan de stad/gemeente nemen om het ruimtegebruik op 
bedrijfspercelen te optimaliseren en te verduurzamen?
pp Welke vergunningscriteria of vergunningsvoorwaarden, gehanteerd voor bedrijfsvestigingen buiten 
bedrijventerreinen, moeten wijzigen? 
pp Welke (extra) maatregelen kan de stad/gemeente nemen om multifunctionele invulling te 
stimuleren?

,,Gebruik de matrix bedrijfslocaties BIJ313matrix locatiesblanco om na te gaan of er 
criteria/voorwaarden moeten aangepast worden:

pp Vergelijk de matrix met de actuele situatie met de matrix die u hebt opgemaakt ter verduidelijking 
van de beleidsvisie (zie hfst. 3.1.3). 
pp Breng in kaart voor welke zones en welke bedrijfsactiviteiten er verschillen zijn tussen de actuele 
situatie en de beleidsvisie.
pp Bekijk welke criteria zouden moeten aangepast worden om de actuele situatie in overeen-
stemming te brengen met de beleidsvisie.
pp Bekijk of het gemeentebestuur deze criteria kan (laten) aanpassen.

,,Analyseer de dienstverlening aan ruimtevragers

Tijd om de manier na te gaan waarop uw stad/gemeente ondernemers met een ruimtevraag verder 
helpt.

Weten ondernemers bij wie ze terecht kunnen? Worden ze adequaat en snel begeleid naar een 
oplossing? Dit zal onder meer bepalen of zij al dan niet doorgaan met hun vestigingsplannen in uw 
stad of gemeente.

Communicatie over nieuwe ontwikkelingen van bedrijfssites en de vestigingsmogelijkheden moet de 
juiste doelgroep bereiken.

Met een goed uitgestippeld beleid kan u er voor zorgen dat leegstaande terreinen toch nog een 
zinvolle invulling krijgen. Misschien is een masterplan en/of een bestemmingswijziging in de vorm 



52Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

van een RUP nodig. Als u dit proces samen met de betrokkenen doorloopt, krijgt u als lokaal bestuur 
meer begrip en een betrouwbare achterban die uw project mee ondersteunt.

Als lokaal bestuur kan u sturen in de richting van gemengde invulling van woongebieden. Hoe u dit 
concreet in goede banen kan leiden, komt u te weten in het volgende hoofdstuk over de invulling van 
multifunctionele zones.

,,Gebruik de matrix bedrijfslocaties ook bij vestigingsvragen. 

Op basis van de bedrijfsactiviteiten kan u een bedrijf met een vestigingsvraag informeren over de 
verschillende zones waar hun activiteiten mogelijk zijn. 

SWOT-analyse bedrijfshuisvesting

Hoe grondig u de doorlichting van de bestaande situatie uitvoert, hangt af van hoe vlot u de 
aanwezige informatie verkrijgt. Ook de relevantie van de gegevens voor uw stad/gemeente en de tijd 
die u kan besteden aan het opzoekwerk speelt een rol.

Om het plaatje volledig te maken, kan u een SWOT-analyse maken van de bedrijvigheid in uw 
gemeente.

De leidraad van Agentschap Innoveren en Ondernemen stelt een uitgebreide SWOT voor.  
In deze rapporteringsvorm vertrekt men van de verschillende types bedrijvigheid.

Als lokaal bestuur kan u daarbij volgende stappen volgen:

pp Stel een lijst op van de verschillende types bedrijvigheid en bepaal telkens de beleidsprioriteit, het 
huidig economisch belang, de groeivooruitzichten, het aanbod van de sector en de conclusie voor 
dit type.
pp Zoek mogelijke sterktes en zwaktes op vlak van ligging, vestigingsklimaat, mobiliteit/
bereikbaarheid, type bedrijvigheid, aanbod bedrijfsruimte en percelen, voorzieningen, 
dienstverlening en samenwerking met ondernemers om een beeld te krijgen van de interne 
bedrijfshuisvestingssituatie van uw stad/gemeente.
pp Voor een schets van de meer externe ontwikkelingen beschrijft u welke kansen en bedreigingen u 
ziet qua:
• algemeen economisch klimaat
• bedrijventerreinontwikkelingen of vastgoedprojecten in naburige gemeenten, 

reconversieprojecten
• tendensen op vlak van logistiek, stapeling, e-commerce, … met impact op ruimtebehoeften en 

locatievoorkeuren
• beleidskeuzes inzake subsidiëring, infrastructuurprojecten, 
• technologische ontwikkelingen met impact op vervoerswijze
• mobiliteitsaspecten

pp Grijp uw kansen: zet uw sterktes in om de bedreigingen af te slaan en opportuniteiten te 
verzilveren!
pp Actie!
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3.1.5
Toets de visie af bij stakeholders

U kan de opgestelde visie en doelstellingen evenals de analyse aan lokale bedrijven en/of andere 
betrokkenen toelichten. 

Pols naar hun mening! Het is immers belangrijk dat ook zij zich achter de standpunten van de 
gemeente scharen zodat een degelijk draagvlak ontstaat.

3.1.6
Verfijn de visie op bedrijfshuisvesting

Ga na wat in de huidige situatie bijdraagt tot de beleidsvisie. Gebruik hierbij de input van analyse en 
aftoetsing.

Misschien is het bij nader inzien nodig de geformuleerde visie en doelstellingen te her-evalueren 
en eventueel aan te passen om zeker te zijn dat geen ondernemingen uit de boot vallen bij het 
toewijzen van de schaarse bedrijfsruimte. Alle ondernemingen moeten immers een kans krijgen zich 
te vestigen!

3.1.7
Het beleidsvisiedocument krijgt vorm

En dan is het tijd om uit dit alles uw beleidsvisie, -doelstellingen en ambities voor de komende jaren 
op papier vast te leggen. Een beleidsvisiedocument van enkele pagina’s is het resultaat.

Leg het document o.a. voor aan de raad lokale economie, Gecoro (aangezien dit ook ruimtelijke 
gevolgen heeft) en tenslotte aan het schepencollege en/of gemeenteraad. 

Getuigenis Ronse: “In het strategisch beleidsplan van de stad werd een visie geformuleerd omtrent de bedrijvenzones 
in de stad. Zo werden ook mogelijke opportuniteiten voor verdere uitbreiding voor bedrijvenzones opgenomen. De be
staande bedrijvenzones zijn volzet, dus ging de stad actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijvigheid. De 
stad staat ook achter het standpunt om economische activiteiten toe te laten in woongebied, waar verzoenbaar. We zien 
trouwens dat veel startende zelfstandigen gevestigd zijn in woongebied en er een atelier hebben. Ook rond detailhandel 
werd een standpunt ingenomen in het strategisch beleidsplan en het commercieelstrategisch plan.”
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Praktijkvoorbeeld
Kunstencentrum Netwerk Aalst

Sinds 2002 heeft het socio-cultureel centrum Netwerk/centrum voor heden
daagse kunst een onderkomen gevonden in de voormalige Passementerie 
Van Brulle, een leegstaande textielfabriek, gelegen tussen de bewoning op 
de rechteroever van de Dender. Dit unieke kader beschikt over een café, 
een theaterzaal, verschillende vergaderruimtes, tentoonstellingsruimtes, …. 
Netwerk biedt een plek waar beeldende kunst gepresenteerd wordt, in dialoog 
met andere disciplines. Tentoonstellingen, concerten, performances, film- en 
videovoorstellingen, lezingen, publicaties, residenties en een documentatiecel 
situeren de beeldende kunst in een brede en gediversifieerde, artistieke en 
maatschappelijke context. Kunstenaars uit binnen- en buitenland krijgen zo de 
mogelijkheid hun werk in optimale omstandigheden te creëren en te presenteren 
aan een geïnteresseerd publiek. 

http://www.netwerk-art.be/nl/about/building

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

4

K U N S T E N C E N T R U M  N E T W E R K  A A L S T

http://www.netwerk-art.be/nl/about/building
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3.1.8
De Spazio-deelnemers pakten het zo aan…

De projectdeelnemers volgden geen standaardstappenplan maar werkten een individueel beleidsplan 
uit rekening houdende met opportuniteiten van het moment, specificiteit van de gemeente, 
bestuurlijke organisatie, specifieke bedrijfshuisvestingsvragen…
De Spazio-deelnemers hebben de voorgestelde modelaanpak toegepast zoals het voor hun stad/
gemeente het beste uitkwam. De tools voor de verschillende projectfasen werden door de meeste 
deelnemers wel als nuttig ervaren. 

In wat volgt geven we de voornaamste leerpunten van de pilootgemeenten weer.

1 Aalst

Beleidsvisie, doelstelling en focus

Aalst hoopt met het project Spazio meer zuurstof te geven aan ondernemers. Ze wil een visie 
aanreiken om een lokaal ruimtelijk-economisch beleid te voeren met het oog op een duurzame 
economische ontwikkeling. De stad wil zicht krijgen op bedrijfshuisvestingskansen in de stad en 
beoogt een beter en slimmer evenwicht te vinden in het benutten van de beschikbare gronden en 
panden. In aanloop naar de herziening van hun GRS zal deze visie een hulp zijn. De stad focust op het 
aanpakken van de leegstand, het inzetten op het hervaloriseren van verouderde terreinen en wil zich 
in de toekomst verder profileren als zorgstad. 

Aanpak visie-opbouw –  
Het woord ‘Spazio’ gebruikt als een werkwoord…

De diensten ‘economie en landbouw’ en ‘planning, stadsvernieuwing en wonen’ nemen samen de 
leiding van het projectteam. Deze nauwe samenwerking is nieuw voor hen en tijdens het traject blijkt 
dit al snel zijn vruchten af te werpen! 

De werkgroep start met het opstellen van een uitgebreid ruimtelijk-economisch profiel van de stad 
en haar visie en ambitie rond bedrijfshuisvesting. Hierbij baseren ze zich op bestaande gemeentelijke 
beleidsplannen, o.a. het GRS 2003, mobiliteitsplan 2004, het meerjarenplan en het citybrandingplan 
2010 ‘DNA van Aalst’. Een eerste draft ‘Naar een coherent bedrijfshuisvestingsbeleid’ wordt opgesteld.

Hoe zicht krijgen op de bestaande bedrijfshuisvesting?

De stad realiseert zich dat zij een eigen visie en doelstellingen pas kunnen vastleggen als er een 
duidelijker beeld ontstaat van de actuele lokale bedrijvigheid. De strategisch analist en de GIS-
coördinator worden hiertoe betrokken bij het project. 

Volgende inzichten wil men verder onderzoeken:
pp de huidige vraag naar bedrijfshuisvestingsmogelijkheden
pp het aanbod aan bedrijfshuisvestingsmogelijkheden
pp hoe vraag en aanbod voor de toekomst in te schatten
pp hoe de trends spotten en hun belang voor de stad Aalst bepalen
pp aantrekkelijke investeerders voor de stad 
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Ook bij de ondernemers zelf wordt via de e-ondernemersnieuwsbrief ‘Aalst Business Klik’ gepolst 
naar suggesties en voorbeelden om de beleidsvisie vorm te geven.

Ondertussen groeit het idee om een interne raad in het leven te roepen die adviezen en opmerkingen 
formuleert over de standpunten genomen in elke verdere ‘mijlpaal’.

Participatietraject met workshop 

Gesteund door het college van burgemeester en schepenen richt de stad een workshop in om de 
visie en de doelstelling voor het lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid verder vorm te geven. 

De workshop heeft tot doel de betrokkenheid van de belanghebbenden en het onderling begrip 
te vergroten. De genodigden zijn ondernemers, stadsdiensten,vertegenwoordigers van belangen-
organisaties en andere partners. 

Gedurende de workshop werken deze personen rond vier thema’s gebaseerd op de analyse van het 
gemeentelijk structuurplan van 2003:
1 Bedrijven op bedrijventerreinen
2 Bedrijven buiten bedrijventerreinen
3 Baanwinkels en kantoorachtigen
4 Zorg

Het projectteam en VOKA Oost-Vlaanderen bereiden per thema enkele stellingen voor en leggen 
deze ter discussie voor aan de werkgroepen. Een aantal bevindingen uit de workshops worden later 
verwerkt in de ambities van de stad.

Beleidsvisie vastgelegd

Een jaar na de start van het project heeft Aalst een ontwerp-beleidsvisiedocument klaar met enkele 
duidelijke ambities. 

 

ruimtelijk profiel

ambities

p inzetten op kennis, onderzoek en creatief onder
nemerschap

p verweven en verbinden: de juiste activiteit  
op de juiste plaats

p programmeren van verscheiden, kwaliteits volle 
bedrijfslocaties voor KMO’s

p synergiën creëren tussen groot en kleinschalige 
detailhandel

p versterken van de zorgeconomie

economisch profiel

BBC

V I S I E

meer ruimte voor 
ondernemen
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Dit beleidsplan vertrekt vanuit de eerder geformuleerde visie. Deze draait om de centrale vraag 
over hoe we meer ruimte voor ondernemen kunnen realiseren. De visie is gebaseerd op twee 
invalshoeken. Enerzijds baseren ze zich op het ruimtelijk profiel van de stad, wat voornamelijk een 
toetsing is van het Vlaamse, provinciale en gemeentelijke structuurplan. Anderzijds baseren ze zich 
op het economisch profiel van de stad. Dit wordt geconstrueerd aan de hand van verschillende 
plannen en wetgeving die invloed hebben op de lokale economie van Aalst.

Om de visie uit te werken worden ambities geformuleerd. Hieruit zullen acties vloeien op korte, 
middel lange en lange termijn. Deze worden opgenomen in een afzonderlijk actieplan. Het beleidsplan 
heeft de intentie geldig te zijn gedurende meerdere legislaturen, het actieplan kan geregeld herzien 
worden.

Hun interne visienota kreeg als titel: ‘Ruimte geven aan ondernemen’ en kadert binnen de 
strategische doelstelling 4 van het meerjarenplan: ‘Aalst creëert en stimuleert lokale bedrijvigheid 
en tewerkstelling’. De stellingen voorgelegd in de workshop evenals de bevindingen hieruit en de 
ambities met concrete actiepunten zijn erin opgenomen.

2 Dendermonde

Beleidsvisie, doelstelling en focus

In 2012 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Dendermonde herzien. Hierin 
werd al een duidelijke visie en doelstellingen op het vlak van bedrijfshuisvestingsbeleid vastgelegd. 
Ook de accenten die we binnen het project Spazio leggen, zijn terug te vinden in het document. 

Citaten uit het GRS – gewenste ruimtelijke structuur:

1 Beleidsdoelstellingen 

pp ruimtelijke economische uitbouw verweven binnen het stedelijk gebied
pp bewaken van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijvigheid

2 Elementen van de gewenste ruimtelijkeconomische structuur

2.1 Duurzame verdichting, differentiatie en beeldversterking bestaande bedrijventerreinen:

‘Concreet betekent dit o.a. het verder invullen van de restpercelen en de strategische 
grondreserves van de bedrijven, verdichting door gestapelde bedrijfsbebouwing (van 
functies en activiteiten die dit toelaten), veranderen van de modal split gericht op inperken 
auto- en vrachtwagengebruik, stapelen van parkeervoorzieningen (onder, bovenop de 
bedrijfsgebouwen of in geconcentreerde parkeerclusters met oog voor synergetisch 
parkeergebruik, inpassing van hernieuwbare energie-infrastructuur, enz. …’)
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2.5 Behoud voorzieningenapparaat in de geselecteerde deelkernen

‘In de geselecteerde deelkernen van het buitengebied dient het bestaande diensten- en 
voorzieningenniveau gericht op het lokale niveau, maximaal behouden te blijven en waar 
mogelijk verder te worden uitgebouwd. De gezonde mix van functies dient er behouden te 
worden.’

2.6 Bewaken ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden bestaande bedrijvigheid buiten 
specifieke bestemmingszones.

‘Naast de … bedrijventerreinen zijn er ook nog allerlei functies en activiteiten die zich 
te midden van het bebouwd weefsel bevinden. Het kan zowel gaan om bedrijven in 
een woonzone of om bedrijven die als een kleine vlek midden een woonzone – de 
zogenaamde KMO-splinters – staan aangeduid. Voor deze laatste zijn bovengaand specifieke 
ontwikkelings perspectieven aangegeven.

Algemeen principe dat nagestreefd wordt is dat de ruimtelijke segregatie van allerlei functies 
en activiteiten moet worden tegengegaan. Aanvaardbare bedrijvigheid levert immers een 
positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de woonomgeving en versterkt de kern als geheel.

In het bijzonder binnen het stedelijk gebied is het verweven van functies daarom als positief 
te beschouwen. De aanwezigheid van bedrijven die verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving is dan ook geen enkel probleem. Anders is het voor bedrijven die wel een 
objectieve overlast leveren (… milieuhinder, schaalbreuk, verkeersoverlast, enz. …);  
deze bedrijven horen thuis op een lokaal of regionaal bedrijventerrein.‘

4.2.3 Kantoren- en dienstenzones

De stad wenst in de toekomst haar ‘ruimte voor economische activiteiten’ meer en meer 
te diversifiëren overeenkomstig de economische groeisectoren van Dendermonde, nl. de 
tertiaire en quartaire sectoren: kantoren en dienstenzones.

Ingaande op het aspect van de kantoren worden deze ingeplant binnen het stedelijk gebied, 
met een aantal concentratiepunten afhankelijk van het bezoekersprofiel

pp Met een bezoekersintensief profiel (hotel-/congresfaciliteiten): de gebieden rond het 
station van Dendermonde zijn hiervoor optimaal ontsloten met Openbaar Vervoer…
pp Voor kantoren- en andere dienstverlenende activiteiten met een beperkt bezoekersprofiel: 
… alle geschikte bestemmingszones binnen het kleinstedelijk gebied: … nabij het 
kernwinkelhart of de voorzieningen- en diensteninfrastructuur van Sint-Gillis of Baasrode 
en/of gekoppeld aan de goede ontsluiting langsheen één van de belangrijke openbare 
vervoersassen.
pp Als het bezoekersprofiel quasi nihil is: in het kleinhandelslint langsheen de N17, … in of in 
de hoogte gestapeld bovenop de bebouwing voor kleinhandel.

Hiermee had Dendermonde eigenlijk al zijn bedrijfshuisvestingsbeleid vorm gegeven. Bij wijze van 
voorbeeld werkte een toelichting van dit GRS ook voor de andere Spazio-deelnemers inspirerend 
voor het opstellen van hun beleidsvisie. Gedurende het project werd herhaaldelijk beroep gedaan op 
de expertise aanwezig bij Dendermonde.

Een link naar het GRS van Dendermonde vindt u op de website van Dendermonde.

http://www.dendermonde.be
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3 Eeklo

Beleidsvisie, doelstelling en focus

Eeklo wil zich profileren als centrumstad met focus op diensten en lokale economie en wenst tot een 
betere verdeling van de aanwezige ruimte voor ondernemers te komen.

De stad is compact en heeft nu al mobiliteitsproblemen. Men wil dus zeker geen bijkomend (zwaar) 
verkeer aantrekken. 

Binnen Spazio beoogt het bestuur wel de juiste locatie voor kantoren, speciaalzaken, detailhandel en 
innovatieve economieën te vinden.

Aanpak visie-opbouw – Eensgezind over het ruimtelijk beleid

De visie vanuit hun Ruimtelijk structuurplan (GRS 2007) en hun economisch beleidsplan blijkt te 
traditioneel en onduidelijk en bevat te weinig differentiatie inzake economische activiteiten.  
Zo is er bijvoorbeeld te weinig aandacht voor starters. 

De schepen lokale economie, de schepen RO, het diensthoofd RO, de voorzitter van de Gecoro, 
de voorzitter van de lokale economische raad en de ambtenaar lokale economie zijn een paar keer 
samengekomen. Bruikbare punten waren het GRS, mobiliteitsplan 2005 en het milieubeleidsplan. 

Ondertussen werkt de stad ook het meerjarenplan 2014-2018 uit en neemt hierin het thema 
bedrijfshuisvesting en de focuspunten van Spazio op.

De werkgroep brainstormt samen met Voka over een vernieuwde visie en doelstellingen voor het 
bedrijfshuisvestingsbeleid en zoekt een antwoord op 

pp de profilering van Eeklo als centrumstad én woonstad. Het woonaanbod wordt uitgebreid in 
functie van toekomstige behoeften en demografie rekening houdend met woondifferentiatie, 
woonkwaliteit en ruimtelijke kwaliteiten
pp hun rol als stad in de rand van Gent 
pp inspelen op de tendens van een groeiende Internetmarkt 
pp hoe omgaan met het efficiënt ontwikkelen van bedrijfsgronden 
pp het vat hebben op particuliere gronden en de invloed van RUP’s hierop 
pp duurzaam ruimtegebruik 
pp hoe de leegstand aanpakken 

De neuzen bij de leden van de werkgroep staan nu duidelijk in dezelfde richting.  
Dit resulteert uiteindelijk in een beleidsvoorstel dat geënt blijft op wat in het GRS staat:
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RUIMTELIJK BELEID – Economische structuur van de stad Eeklo

Uitgangspunten voor de ontwikkeling

1 optimaliseren bestaande bedrijventerreinen

2 herlocalisatie en herbestemming lokale bedrijven in stedelijke woonkern

3 winkelkerngebied van lokaal en regionaal belang

4 uitbreiding lokale bedrijventerrein

5 uitbreiding regionale bedrijventerreinen

6 bestendigen geïsoleerd bedrijven

7 verwerving van functies in de woonkernen

8 grootschalige dienst aan de rand van de stad binnen stedelijk gebied

9 open ruimte met landbouw

Het in kaart te brengen van de bestaande lokale bedrijfshuisvesting blijkt ook in Eeklo intensief en 
tijdrovend. Er zijn veel onzekere elementen om rekening mee te houden. Veel gronden en panden 
zijn eigendom van privé-eigenaars en daar heeft de stad geen zicht op.

4 Geraardsbergen

Beleidsvisie, doelstelling en focus –  
Werk maken van tewerk stellings kansen

Bij de start van het project Spazio is Geraardsbergen volop bezig met een update van het beleidsplan 
1997. 

Met het project Spazio hoopt de stad een aantal insteken te krijgen:

pp het bepalen van het profiel van bedrijventerreinen
pp hoe de kansen voor economische activiteiten afdwingen
pp welke soort activiteiten de stad best aantrekt 
pp de juiste locatie voor kantoren 

De stad wil ook inzetten op verhoging van de jobratio. Ze zal daarom de scope uitbreiden met 
verblijfsrecreatie om bijkomende tewerkstellingskansen te creëren. 

Geraardsbergen wil zich bovendien als startersstad profileren.

Ook wil de stad duidelijk zicht krijgen op bedreigingen – voor Geraardsbergen bijvoorbeeld de 
nabijheid van Wallonië.



61Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

Aanpak visie-opbouw – Concordia 2020

Na een eerste samenkomst van de kerngroep, samengesteld uit de schepen, ambtenaar economie 
en de stedenbouwkundig ambtenaar wordt de scope vastgelegd. Screening van het verouderd 
economisch strategisch plan uit 1997, het GRS en de winkelnota rond detailhandel wijst uit dat de 
dienst economie weinig betrokken geweest is bij de opmaak van het GRS en dat er nog te weinig 
beleidsvorming aanwezig is. Er zijn wel goede visies binnen het bestuur, maar deze worden niet 
steeds in de praktijk omgezet. De aanstelling in 2014 van een economist om bedrijfshuisvesting 
intensiever op te volgen, schept nieuwe mogelijkheden. 

Spazio wordt gekaderd binnen een groter project Concordia 2020 een maatwerkplan ter verhoging 
van de tewerkstelling. Concordia 2020 is opgenomen in het Meerjarenplan van de stad en loopt 
verder tot 2020. Het opnemen van bedrijfshuisvesting als actiepunt houdt in dat Geraardsbergen 
tegelijkertijd met de zoektocht naar gegevens over bedrijfshuisvesting, ook een nieuwe visie en 
doelstellingen wil ontwikkelen.

Nergens in Vlaanderen is de verkoopprijs per pand zo laag dan in Geraardsbergen. Vergelijkbaar zoals 
in Wallonië. Dit is een opportuniteit om nieuwe bedrijven aan te trekken.

De stad formuleert een aantal doelstellingen die ze vertaalt naar volgende ruimtelijke 
beleidselementen:

pstreven naar een optimale integratie van niet-storende economische activiteiten in het 
woongebied

phet versterken van het stedelijk gebied i.f.v. kleinhandel en diensten 
peen creatief samenspel tussen wonen, winkelapparaat en kantoorfuncties bepalen de dynamiek 

van een stedelijk gebied. het is dus van essentieel belang dat winkels en kantoren zich ten volle 
kunnen ontwikkelen

phet inventariseren van de onbebouwde industriële percelen en leegstaande gebouwen 
poptimaliseren van de bestaande bedrijventerreinen en aanreiken van locaties voor het lokaliseren 

van nieuwe lokale en regionale bedrijven 
pverweving van aanvaardbare functies in de kernen en dorpen, vb. stimulering van handels- en 

kantoorfuncties in de stadskern
pcontact met en dienstverlening naar ondernemers toe optimaliseren

Het maatwerkplan Concordia vindt u op de website van Geraardsbergen: 
http://www.geraardsbergen.be/content/downloads/record.php?ID=922. 

Geraardsbergen legt uiteindelijk een lijvig ontwerpdocument met een analyse van demografische 
gegevens, werkgelegenheid en economie, mobiliteit en verkeer en een voorstel voor een lokaal-
gebonden bedrijfshuisvestingsbeleid. (Zie bijlage BIJ318-Geraardsbergen ambities economisch 
beleid). 

Het document besteedt aandacht aan:

pverweving van aanvaardbare functies in de kernen
pherlokalisatie van hinderlijke bedrijven waarvan de ruimtelijke verwevenheid niet meer strookt met 

de wooneisen
poptimaal ontwikkelen van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen
peen oplossing voor zonevreemde bedrijven in het noordelijk doorsneden openruimtegebied, 
popmaak van een ruimtebalans
popvangen van de bijkomende economische behoefte

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ318_Geraardsbergen-ambities%20economisch%20beleid.pdf
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Op economisch vlak neemt Geraardsbergen o.a. volgende actiepunten in hun document op: 

pp een randparking voor vrachtwagens 
pp het opstellen van duidelijke vrachtroutes
pp een beleid voor zonevreemde landbouwbedrijven
pp optimaliseren van regionale ontsluiting via een betere verbinding met de A8, noodzakelijk voor de 
economische ontwikkeling op lokaal vlak
pp de woonkernen Schendelbeke en Ophasselt doordacht en met verweving van wonen en werken 
ontwikkelen
pp het optimaliseren van de bestaande bedrijventerreinen
pp de plaatselijke arbeidsmarkt een nieuw elan geven 
pp de profilering als startersstad

5 Moerbeke-Waas

Beleidsvisie, doelstelling en focus –  
Kansen op kwalitatieve bedrijfsruimte voor lokale bedrijven 

Bij instap in het project zit Moerbeke volop in de planningsfase van de reconversie van de vroegere 
suikerfabriek. De gemeente wil vooral de ruimtelijke kwaliteit optimaliseren door zuinig ruimtegebruik 
na te streven, onderlinge relaties te benadrukken, spanningen te vermijden en visuele kwaliteit na 
te streven. Het landelijk karakter van de gemeente moet behouden blijven, maar mét kansen voor 
bedrijven om zich hier te ontwikkelen en voor mensen om zich hier te vestigen. De gemeente legt de 
focus op bijkomende ruimte voor lokale bedrijven, met name dienstverlenende KMO’s en kantoren, 
ambachten, handel, distributie, glastuinbouw en horeca. Goed nabuurschap met de omgeving en 
verweven met woon- en recreatiefuncties zijn hierbij aandachtspunten.

Aanpak visie-opbouw – Nood aan meer bedrijvigheid blijkt uit het GRS 

In het GRS van 2011 is al een duidelijke visie rond bedrijfshuisvesting opgenomen, inclusief een 
analyse en visie rond de suikerfabriek. Deze werd echter opgemaakt voor de sluiting bekend was en 
is dus niet meer actueel. In het beleidsdocument geschreven naar aanleiding van Spazio, geeft de 
gemeente de krijtlijnen aan, rekening houdende met de nieuwe situatie. Het verweven van functies 
en oplossingen voor bestaande zonevreemde woningen zijn mee opgenomen in de beleidsvisie.

Meer bedrijvigheid blijkt noodzakelijk voor de economie. Moerbeke heeft immers een lage tewerk-
stellingsgraad. 

Het pendelverkeer van werknemers naar andere gemeenten heeft een grote impact op de mobiliteit.

Moerbeke zal in het kader van de opmaak van het RUP voor herbestemming van de Suikerfabriek-
site een inschatting maken van de lokale behoefte op korte termijn.
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6 Ronse

Beleidsvisie, doelstelling en focus –  
Zoeken naar de match tussen vraag en aanbod van KMO’s 

Ronse heeft een hoge werkloosheid, voornamelijk bij laaggeschoolden. Daarom heeft de stad ook 
een Maatwerkplan waarbij verschillende actoren zoeken naar oplossingen om de werkloosheid 
onder laaggeschoolden aan te pakken. Bij de ontwikkeling van het nieuw regionaal bedrijventerrein is 
tewerkstelling voor zowel hoog-als laaggeschoolden een belangrijk criterium. Naast de ontwikkeling 
van nieuwe sites, investeert de stad al jaren in de herbestemming van leegstaande bedrijfsruimtes. 
De site Cyr Cambier, die de stad Ronse in het kader van Spazio, wenst te ontwikkelen moet plaats 
bieden aan kleinere KMO’s.

De matching tussen vraag en aanbod kan beter. De vraag naar kleinere bedrijfsunits is er maar de 
beschikbaarheid ontbreekt. In het strategisch beleidsplan is een luik ‘economie’ opgenomen waarbij 
bovenstaande acties en doelstellingen zijn omschreven. De stad wil dit in de toekomst verder 
uitdiepen. Bedrijvigheid mag hierbij niet in concurrentie gaan met de kleinschalige detailhandel. 

Ronse wil zich profileren als ‘groene stad’ met aandacht voor duurzaam en milieuvriendelijk 
ondernemerschap, maar ook behoud van het stukje textielbedrijfshistoriek.

Aanpak visie-opbouw – 
Begeleiden in de zoektocht naar een juist bedrijfslocatie

Ronse beschikt over een geactualiseerd beleidsplan waarin de belangrijkste prioriteiten per 
beleidsdomein zijn opgenomen en een Maatwerkplan. De ambtenaar lokale economie stelt samen 
met de milieu- en stedenbouwkundig ambtenaar op basis hiervan en aan de hand van de leidraad van 
Voka een kort beleidsdocument op. Dit document wordt afgestemd met de nieuwe schepen lokale 
economie die begin 2015 de fakkel overneemt.

Bij analyse van de bestaande bedrijfshuisvesting blijkt dat de kleinere kmo’s met grote ruimtevraag 
in de kou blijven staan. Het gaat hierbij vooral om schrijnwerkers, dakwerkers, elektriciens, 
chauffagisten, …. 

Verder wil de stad vlot antwoord kunnen bieden op groeibedrijven die willen herlocaliseren en meer 
Ronsenaars in de stad zelf aan het werk krijgen.

Ronse wil als facilitator optreden om ondernemen in het handelscentrum aan te moedigen dankzij 
het Handelspandenfonds. Dit vindt u op de website van Ronse. De stad wil ondernemers eveneens 
in de gewenste richting sturen via de stedenbouwkundige verordening. In het commercieel centrum 
geldt sinds 01/01/2014 een belasting op leegstand en/of foutief gebruik. 

http://www.ronse.be


64Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

7 Wetteren

Beleidsvisie, doelstelling en focus – Kwaliteitsvol verweven 
van creatieve economie binnen een kleinstedelijk handel- en 
voorzieningencentrum

Wetteren heeft te kampen met een groot aantal vragen rond ruimteproblematieken en hoopt met het 
project hierop antwoord te vinden: 

pp Hoe de keuze voor bepaalde bedrijven sturen en deze gepast aantrekken? 
pp Waar grote ruimtevragers plaats bieden? 
pp Hoe een duidelijke visie rond grootschalige detailhandel opstellen?
pp Hoe een goed contact opbouwen met de lokale bedrijven?
pp Hoe bijkomende tewerkstellingskansen bieden aan de Wetteraars?

De gemeente wil werken aan een ruimtelijke ontwikkeling waarin kleine en middelgrote bedrijven 
kansen krijgen. Centrum Wetteren biedt vestigingsmogelijkheden op zones die vrijkwamen na 
het wegtrekken van bedrijven maar die efficiënter ingevuld kunnen worden. Het aantrekken van 
innovatieve en creatieve industrie en inzetten op een kwaliteitsvolle verweving van handel, wonen, 
recreatie en bedrijvigheid geeft kans op synergiën. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om activiteiten 
met een lage hinderlijkheid inzake mobiliteit en leefmilieu. 

Zo kan Wetteren evolueren naar een aantrekkelijk en vlot bereikbaar kleinstedelijk handels- en 
voorzieningencentrum. Plaats voor kantoren wil de gemeente vooral in de buurt van de stations-
omgeving voorzien om maximale mobiliteit via openbaar vervoer te kunnen aanbieden.

Aanpak visie-opbouw –  
Met vallen en opstaan aan de nodige info geraken

De ambtenaar lokale economie, de ambtenaar stedenbouw, de mobiliteitsambtenaar en de schepen 
economie en Ruimtelijke ordening, maken deel uit van de werkgroep. Deze haalt haar basis voor de 
nieuwe beleidsnota rond bedrijfshuisvesting uit het recent herziene GRS en uit het luik economie van 
het algemeen beleidsplan. 

Bij het begin van het project is het definitief ontwerp van de ‘Detailhandelsvisie Wetteren’ net klaar. 
Uit deze beleidsdocumenten haalt de werkgroep heel wat analysegegevens. Het raadplegen van 
diverse databronnen zoals Lokale Statistiek, de statistieken van de RSZ, Arvastat stelt hen in staat 
een foto te maken van de aanbodszijde en een ontwerpdocument met de analyse van het Wetterse 
bedrijfsleven uit te werken. 

Zonder beroep te kunnen doen op een strategische cel blijkt het samensprokkelen van de informatie 
wel een moeilijke en tijdrovende opgave. 

Vooral de vraag naar bedrijfsruimte is moeilijk te achterhalen. Uiteindelijk leveren een inschatting 
van het beschikbare bedrijfsvastgoed op de markt, de inkomende vragen over bedrijfsruimten en 
cijfergegevens uit de bevraging van Voka, voldoende informatie.

Het resultaat is een analyse van het Wetterse bedrijfsleven. 
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8 Zele

Beleidsvisie, doelstelling en focus – Op zoek naar antwoorden 

Zele start het Spazio-project met heel wat bedrijfshuisvestingskwesties waarover ze advies en 
duidelijkheid willen krijgen. 

Zele heeft het statuut van buitengebied, maar is ook economisch knooppunt. De provincie bepaalt 
de oppervlakte die Zele moet reserveren voor de opvang van regionale bedrijventerreinen in het 
provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Daarvoor werd het provinciaal RUP Wijnveld opgemaakt. De 
ontwikkeling van dit bedrijventerrein start in 2016. Binnen de omtrek van dit RUP zijn ook ongeveer 
7 ha extra voorzien voor lokale bedrijvigheid, aansluitend bij een reeds bestaande KMO-ontwikkeling 
in het Wijnveld. Deze nieuwe zone biedt kansen maar is geen antwoord op alle vragen van kleine en 
middelgrote bedrijven waar de gemeente mee geconfronteerd wordt. 

Zele streeft naar een verdere verdichting om de beschikbare ruimte optimaal te benutten.  
Verweving van functies maar ook herlocalisatie van hinderlijke bedrijven in woongebieden zijn opties. 

Aanpak visie-opbouw –  
Optie wonen bij herinvulling bedrijfssites opnieuw in vraag gesteld

Zele kan niet vertrekken vanuit een specifiek bestaand beleidsplan om een visie rond bedrijfs huis-
vesting op te stellen. Er is wel een overzicht van initiatieven die de laatste jaren genomen zijn in 
verband met bedrijvigheid. Ook het GRS bevat elementen die een aanzet geven voor de formulering 
van beleidsintenties. 

Na de aanstelling van een nieuwe ambtenaar economie start het gemeentebestuur ook een werk-
groep lokale economie. Bij het opstellen van het meerjarenplan is lokale economie al voor een deel 
opgenomen.

De laatste jaren werd de gemeente meer en meer geconfronteerd met vragen van starters en 
kleine bedrijfjes die niet terecht konden op een bedrijventerrein maar ook hun plaats niet vonden in 
een woonomgeving. De reflex om bij verdwijnende bedrijvigheid binnen het verstedelijkt weefsel 
onmiddellijk de optie wonen naar voor te schuiven wordt nu weer in vraag gesteld. De gemeente 
overweegt de mogelijkheid om nieuwe kleinschalige bedrijvigheid in te passen in de bestaande 
bebouwde omgeving. Al blijft het een moeilijke evenwichtsoefening.
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Praktijkvoorbeeld
Klein Dorlick Hasselt 
[bron: Tremis/i4Real Estate projecten http://i4realestate.be/projects/klein-dorlick]

Klein Dorlick is een projectgebied met 
een terreinoppervlakte van 26.270 m², 
gelegen ten oosten van de ring rond 
Hasselt, tussen de Maastrichtersteenweg 
en Diepenbekerweg. Het is conform het 
gewestplan voor het ene deel ingekleurd 
als ‘reservegebied voor KMO’ en voor het 
andere als ‘landbouwgebied’.

Figuur 1 opgemaakt door studiebureau PLAN +  
in opdracht van TREMIS

Tremis, een dochteronderneming van i4 Real Estate wenst er een gemengde 
ontwikkeling te realiseren met een woonlint (deelgebied 1), 

een gebied voor huisnijverheid (deelgebied 2) dat dienst zal doen als bufferzone 
tussen de woonzone en de zone voor lokale en kleinschalige bedrijvigheid; 
(deelgebied 3) 

met KMO’s grenzend aan de spoorweg die op die manier als geluidsbuffer zullen 
dienen voor het projectgebied.

Aan de andere kant van de spoorwegen situeert zich de vierde zone (deelgebied 4). 
Daar wordt tussen de spoorweg en de Diepenbekerweg een plek ontwikkeld voor 
een kleinhandel voor een kleinhandel die gebaat is met een zichtlocatie omdat ze 
naast een loods ook een winkelruimte nodig heeft.

Figuur 2 opgemaakt door studiebureau PLAN + in opdracht van TREMIS

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

5

http://i4realestate.be/projects/klein-dorlick
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Bij de invulling en het opmaken van een 
inrichtingsschets in aanloop naar het RUP, 
heeft men vooral aandacht voor:

1 De actuele vraag bij de lokale KMO’s naar 
bedrijfsruimte (omvang van de loodsen).

2 In de woonstraat mogen geen 
bedrijfsvoertuigen circuleren noch 
parkeren. Het is met andere woorden 
een volwaardige woonstraat.

3 De woon- en de KMO-zone krijgen 
gescheiden ontsluiting, teneinde 
beide verkeersbewegingen compleet 
gescheiden te houden.

4 In de planologie houdt men rekening 
met de fasering van de ontwikkeling. 
Eventueel wordt een tijdelijke weg 
voorzien die na ontwikkeling doorgeknipt 
wordt om kruisingen tussen woon- en 
bedrijfsverkeerbewegingen onmogelijk te 
maken.

Figuur 3 opgemaakt door studiebureau PLAN + in opdracht van TREMIS

K L E I N  D O R L I C K  H A S S E L T
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3.2
Ontwikkelen van een woonwerkzone –  
van actieplan tot realisatie

3.2.1 
Wat u vooraf moet weten

Rol van de stad of gemeente 

Afhankelijk van wie de eigenaar is van de site zal de rol die u als lokaal bestuur speelt anders zijn. 
Uiteindelijk ligt het beslissingsrecht hoofdzakelijk in handen van de eigenaar. 

Hieronder geven we een overzicht van welke rollen u kan opnemen bij het ontwikkelingsproces van 
uw pilootzone.

[bron: leidraad ‘Ruimte voor bedrijvigheid – een leidraad voor lokale besturen’ van Vlaio]

1 Kennisopbouwer

pp inzicht verwerven in de sterktes, zwaktes, uitdagingen
pp een onderzoek (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden voor herinrichting of herstructurering van 
bestaande terreinen of bedrijfsgebouwen
pp onderzoek naar eerdere relevante projecten (door POM, Vlaio, andere gemeenten, andere 
organisaties …) als voorbeeld voor de te ontwikkelen zone
pp (laten) opstellen van een beeldkwaliteitsplan

2 Informatieverstrekker over

pp de doelstellingen, ambities en prioriteiten van de gemeente op het vlak van bedrijfshuisvesting 
pp de ambities op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik en good practices 
pp eventuele wijzigingen in het ruimtelijk kader 
pp mogelijke subsidies voor bedrijven van POM’s, intergemeentelijk samenwerkingsverband, 
overheid… op vlak van bijvoorbeeld verduurzaming 
pp trends en evoluties op het vlak van bedrijfshuisvesting 
pp beeldkwaliteit 
pp de procedure tot verwerven of huren van de grond/het pand
pp de uitgiftevoorwaarden van het terrein/pand
pp de ambitie van de gemeente op het vlak van duurzaamheid en het doorverwijzen daarbij naar 
nuttige tools (bijv. energiescans en duurzaamheidsscans) of good practices (bijv. inzake het 
terugdringen van CO2-emissies, sociale duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
duurzame mobiliteit, …) 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ruimte-om-te-ondernemen-een-leidraad-voor-lokale-besturen
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3 Facilitator bij initiatieven van andere actoren

pp een studie (laten) uitvoeren om de haalbaarheid van het project te onderzoeken of te vergroten
pp investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, bv. door de publieke infrastructuur, 
bereikbaarheid en ontsluiting van professionele locaties naargelang de vraag te vergroten
pp initiatiefnemers informeren over ambities en verwachtingen van uw lokaal bestuur
pp (transparantie, rechtszekerheid)
pp de nodige vergunningen verlenen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning)
pp eenduidige communicatie vanuit de gemeente/stad

4 Financierder onder de vorm van

pp de inzet van personeel voor het opvolgen van studies, de coördinatie van een ontwikkelingstraject, 
de opmaak van een masterplan, … 
pp aanvullende premies voor de opwekking van duurzame energie: installatie van windmolens, 
gezamenlijke aankoop van zonnepanelen, warmtepompen, … 

5 Voorschrijver (als vergunningverlener) door bijvoorbeeld voorwaarden op te leggen

pp zorgvuldig ruimtegebruik en compact bouwen
pp procentueel aandeel verweving
pp de collectiviteit van het terrein (collectief inrichten van parkeren en groenvoorzieningen,  
collectief afvalbeheer, waterbeheer, energie-aankopen…) 
pp de beeldkwaliteit, bijvoorbeeld via aangepast materialengebruik 
pp CO2-neutraliteit
pp percentage verhard oppervlak
pp parkeeroplossingen
pp milieutechnische aspecten

tip
vestigings
voorwaarden

Let hierbij op dat u de voorwaarden voldoende soepel houdt om geen bedrijven of activiteiten uit 
te sluiten die misschien toch een meerwaarde kunnen bieden. 
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6 Uitvoerder – van tijdelijk en beperkt engagement tot volledige coördinatie en uitvoering 
van het ontwikkelingsproject

Mogelijke initiatieven:

pp verwerven van percelen en die zelf herontwikkelen en opnieuw uitgeven
pp contacteren en bijeenbrengen van een aantal actoren (grondeigenaars, studiebureaus, juristen, 
projectontwikkelaars, …) met het oog op de realisatie van een project
pp modereren van onderhandelingen over grondruil ten behoeve van een herstructurering
pp aangaan van een brownfieldconvenant met de Vlaamse Overheid in het kader van een 
grootschalige herontwikkeling
pp screenen en optimaliseren van de uitgiftevoorwaarden (bv. bouwverplichting, exploitatie-
verplichting, …)
pp invoeren van een leegstandsheffing of heffing op onbebouwde gronden
pp onderhouden van een goed contact met de lokale bedrijven om zodoende vinger aan de pols te 
houden (via netwerkevents, bedrijvenverenigingen, …)
pp oplijsten van knelpunten en respons hierop om eventueel lessen uit te trekken
pp een oproep lanceren bij de ondernemers voor initiatieven op het vlak van groepsvervoersplannen, 
groepsaankopen, gezamenlijke afvalophaling, …
pp voorzien van (publieke) collectieve voorzieningen (sport, recreatie, kinderopvang, …) op de site 
pp creëren van nieuwe of betere ontsluiting
pp afstemmen met De Lijn of NMBS om het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op het terrein
pp uitoefenen van terugkooprecht, voorkooprecht, onteigeningsbevoegdheid, …
pp bij uitgifte werken met een ‘gestaffelde grondprijs’ (een korting op basis van het aantal 
verdiepingen en het aantal vierkante meters vloeroppervlak op de verdiepingen)
pp bij uitgifte kortingen toekennen wanneer geïnvesteerd wordt in bepaalde energiebesparende 
maatregelen zoals lage temperatuurverwarming, behalen van bepaalde strengere E- en 
K-peileisen, …

tip
juiste 
vestigings
plaats

Ga als gemeente zo goed mogelijk uit van vraag en aanbod waarbij u de juiste onderneming naar 
de juiste vestigingsplaats stuurt.

Het ontwikkelingsproces voor een professionele locatie

Bij de totstandkoming van een bedrijfssite komt heel wat kijken. Of het nu om een kleine paarse 
korrel, een geïsoleerd bedrijf of om een grote bedrijvenzone gaat, over het algemeen is het 
ontwikkelings proces voor een bedrijventerrein vergelijkbaar met dat van een woonwerkgebied.  
Een belangrijk  verschil is de extra aandacht voor buurtparticipatie, zodat men een gedragen 
ontwikkelingsplan kan opstellen.

We nemen nog even het proces concreet onder de loep.
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We kunnen 5 fases onderscheiden die gekoppeld zijn aan een overlegproces en telkens een ‘product’ 
opleveren:

[bron: Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen (Vlaamse Gemeenschap, WES, Leiedal, WVI]

Naargelang de grootte van de site en het aantal betrokken partijen zal de tijdsduur van het proces 
verschillen.

De private of publieke initiatiefnemer organiseert: 

1 een verkennend ambtelijk vooroverleg met de lokale, provinciale of Vlaamse besturen.  
Te bevragen instanties op basis van het vooronderzoek zijn minstens de begunstigde, de 
eigenaar, de ontwikkelaar, de gemeente, de ontwerper, de Vlaamse administratie ‘economie’ 
en de administratie ‘overheidsopdrachten, gebouwen en gesubsidieerde infrastructuur’. Is het 
een subsidiedossier met betrekking tot de inlijving in het openbaar domein, dan kan best een 
engagementsverklaring opgenomen worden.

2 een plenair overleg met de administraties betrokken bij het inrichtingsplan, met het advies van de 
administratie ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten en landschappen.

3 een gericht overleg tijdens de uitgiftefase met bijvoorbeeld de afdeling wegen en verkeer over 
de ontsluiting van het terrein, met monumenten en landschappen over de landschappelijke 
uitwerking van de terreinranden, met de gemeente in het kader van een begeleidings- of advies-
commissie over de stedenbouwkundige vergunningen.

4 overleg met de bedrijven vanaf de uitgiftefase om een samenwerkingsverband tussen de 
bedrijven te smeden en om een beheerscomité op te richten.

De producten:

pp De startnota bevat
• de rol in de economische structuur
• de plannings- en beleidscontext
• de terreinkenmerken

spoor 1
[ambtelijk]

spoor 2
[bedrijven]

voorbereidende  
fase

P
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conceptiefase uitgiftefase exploitatie en 
beheerfase handhavings fase

startnota inrichtingsplan uitgifteplan
beheerplan

vooroverleg plenair overleg gericht overleg

samenwerking tussen bedrijven/beheercomité

http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/meer-informatie
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• de potentieanalyse
• de projectorganisatie

pp Het inrichtingsplan met
• de beschrijving van de bestaande toestand
• de economische aspecten
• de planningshistoriek
• de globale gewenste ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur
• de stedenbouwkundige eisen:

P algemene inrichtingsprincipes
P intensief en flexibel ruimtegebruik
P ecologische maatregelen
P milieu-hygiënische en veiligheidsmaatregelen

pp Het uitgifteplan met
• deelname van de bedrijven
• bijkomende maatregelen voor een goed beheer
• voortgangscontrole
• bouw- en exploitatieverplichting
• evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders
• bezwarende maatregelen met het oog op rationeel en zuinig ruimtegebruik
• aspecten van het inrichtingsplan met weerslag op de uitgifte
• stedenbouwkundige verplichtingen

pp Het terreinbeheersplan
• maatregelen tot een duurzaam onderhoud
• andere maatregelen voor een goed beheer
• aspecten van het inrichtingsplan met een weerslag op het beheer
• deelname van de bedrijven

Uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze plannen vindt u in de handleiding voor het beheer 
van bedrijventerreinen.

De aspecten die in het inrichtingsplan aan bod komen, steunen op de gegevens die in de 
voorbereidende fase onderzocht werden en werken door in het uitgifte- en het beheersplan.

Met Spazio het verschil maken

Bij eigenaars en lokale besturen heerst een reflex om bij verdwijnende bedrijvigheid in woongebied 
onmiddellijk de optie wonen naar voor te schuiven. Dit brengt immers het meeste op en is de 
gemakkelijkste weg om ook de buurtbewoners tevreden te stellen.

De deelnemende steden en gemeenten zien in dat ze alle beschikbare ruimte die voor bedrijvigheid 
voorzien was, best niet in zijn geheel kunnen opofferen. In hun beleidsvisie hebben ze voortaan 
specifiek oog voor de vraag naar bedrijfsruimte.

Meer nog, de optie om nieuwe kleinschalige bedrijvigheid in te passen in de bestaande bebouwde 
omgeving wint opnieuw aan belang.

De Spazio-deelnemers hadden een belangrijke inbreng in de methodiek voor de realisatie van hun 
multifunctionele pilootzone. Dit speelde ook een rol in het verloop van de acties conform met hun 
beleidsvisie op bedrijfshuisvesting.

http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/meer-informatie
http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/meer-informatie
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3.2.2
Het beleidskader Ruimtelijke Planning

Het ontwikkelen van professionele locaties gebeurt binnen een uitgestippeld wettelijk kader op 
Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. We sommen in dit hoofdstuk kort de actuele kaders op 
en focussen hierbij op doordacht duurzaam ruimtegebruik met kansen voor bedrijvigheid, verweving 
van functies en goede huisvestingscommunicatie.

Vlaams kader

Ruimtelijke ordening is een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Al in de vorige legislatuur maakte de Vlaams minister van ruimtelijke ordening werk van ‘ruimte 
creëren voor ondernemen’ en het leggen van interessante accenten hierbij.

[bron: Beleidsnota 2009-2014 Ruimtelijke Ordening –  
Een ruimtelijk beleid voor en op het ritme van de maatschappij (Philippe Muyters)].

Operationele doelstelling 5 – Werken aan aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden

… De stedelijke gebieden kunnen een essentiële rol opnemen voor de ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten en de vernieuwing van de economie. Met de Lissabonstrategie streeft Europa naar een krachtige kennis-
economie. Creativiteit is de motor van die vernieuwing en is inderdaad in grote mate gebonden aan grotere steden. Er is 
een rechtstreeks verband tussen innovatie en economische groei en de aanwezigheid van creatieve mensen in de stad. 
De steden zijn aldus laboratoria waar met behulp van verzameld jong talent, in kleine bedrijfjes nieuwe goederen en 
diensten worden bedacht en ontwikkeld. Grotere bedrijven kunnen er terecht voor nieuwe ideeën, wat cruciaal is in een 
mondiale economie.

Vanuit de ruimtelijke ordening kan men die laboratoriumfunctie ondersteunen met creatieve oplossingen in het 
verweven van functies. Vlaanderen beschikt vooral over een netwerk van stedelijke en verstedelijkte gebieden.  
Bij de opmaak van een nieuwe lange termijnvisie zal een ruimtelijke strategie worden uitgewerkt voor de ruimtelijke 
ondersteuning van de stedelijke en economische vernieuwing. …

[bron: Beleidsnota 2014-2019 Werk, economie, wetenschap en Innovatie (Ph. Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, 
Innovatie en Sport)]

4 Investeren in ruimte en infrastructuur om te ondernemen – Bijkomende bedrijfshuisvestingsmogelijkheden: 

Ook over alternatieve bedrijfshuisvestingsmogelijkheden zoals bedrijfsverzamelgebouwen, bedrijfspanden in het 
stedelijk weefsel of via hergebruik van rurale gebouwen, … moeten we informatie vlot beschikbaar kunnen maken, 
zodat starters en ruimtezoekende bedrijven meer opties in overweging kunnen nemen. …
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[bron: Witboek BRV -werktekst]

3.1.1 Ruimtelijk rendement verhogen 

A. Het huidige ruimtebeslag beter gebruiken 

… Het genereren van hoger ruimtelijk rendement gebeurt door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te 
organiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit. De ontwikkeling van woningen, werkplekken, voorzieningen 
en infrastructuren gebeurt door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren waar het kan en minder door open en 
onbebouwde ruimte in te nemen.

Ruimtelijke principes 

Verweven waar het kan, scheiden waar het moet 

De bebouwde ruimte ontwikkelt zich bij voorkeur verweven en brengt functies zoals wonen, werken, voorzieningen, 
energiewinning, groen en water samen. Verweving, zoals het integreren van kleine ondernemingen in de woonkern, 
gebeurt vanuit de gedachte dat functies elkaar versterken en zo maatschappelijke meerwaarde creëren.

pp Intensivering
Intensivering is het verhogen van het aantal activiteiten binnen dezelfde 
oppervlakte. Ruimtelijke ingrepen zoals verdichten, ondergronds bouwen 
en collectieve woon- en werkvormen kunnen intensivering bevorderen.

pp Verweving
Verweving is het samenbrengen van verschillende activiteiten in 
dezelfde ruimte. Activiteiten mogen elkaar niet in de weg staan en de 
hoofdfunctie is gegarandeerd. Verweving kan een ruimte gelijktijdig of op 
verschillende momenten gebruiken voor meerdere activiteiten.

pp Hergebruik
Hergebruik is het opnieuw benutten van bestaande terreinen, gebouwen 
en constructies die bijna niet meer worden gebruikt. Hergebruik betreft 
zowel renovatie en sloop- en nieuwbouwopgaven van vandaag. Kansen 
vanuit bodemsanering worden benut.

pp Tijdelijk ruimtegebruik
Tijdelijk ruimtegebruik is het toelaten van activiteiten in een ruimte die 
is bedoeld voor andere doeleinden op een ander of later moment. De 
voorlopige activiteit mag een toekomstig ander gebruik niet hypothekeren 
en is dus omkeerbaar. Het is nodig om te anticiperen op toekomstig 
ander gebruik bij nieuwbouw en constructies aanpasbaar of verplaatsbaar 
te ontwerpen zodat het gebruik ervan doorheen de tijd kan veranderen.
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Handleidingen en studies

Ruimte Vlaanderen stelt verschillende handleidingen en studies ter beschikking zowel voor 
ondernemers als voor ambtenaren. 

[bron: Vakblad ‘ruimte 28’ van de VRP – VRP over ‘Segmentatie van werklocaties’, een studie van Ruimte Vlaanderen over het 
toekennen van de juiste locatie voor een bedrijf]

Het RSV ligt aan de basis van het aanbod en de differentiatie van bedrijventerreinen. En toch 
wordt een beperkt aantal categorieën van specifieke regionale bedrijventerreinen uit het RSV 
courant gebruikt. Het aantal stedenbouwkundige voorschriften gaat in de praktijk nog veel verder 
dan de categorieën in het RSV.

En toch… Wanneer een bedrijf een locatie zoekt, spelen de stedenbouwkundige voorschriften een 
beperkte rol in het bepalen van de vestigingsplaats.

Ruimte Vlaanderen stelt in zijn studie dat het van belang is bedrijfslocaties te ‘segmenteren’, ze op 
te delen aan de hand van product-marktcombinaties om ze een geschikte plek te kunnen bieden. 
Het gaat hierbij niet enkel over monofunctionele locaties, maar ook om verspreid voorkomende 
locaties buiten de stad. De bestemming woongebied laat immers steeds verweven en niet-
hinderlijke ambachtelijke activiteiten toe. 

Dit geeft bedrijven de gelegenheid om de ideale locatie te kunnen kiezen uit een gevarieerd 
aanbod. Dit kan leiden tot concentratie van werklocaties in de stedelijke gebieden, meer 
verweving, beperking van de automobiliteit en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

De studie wijst onder andere uit dat het aantal bedrijven in verweven gebieden nog zal 
toenemen omdat:
pp meer en meer kantoren de voorkeur hebben voor een gemengde, multifunctionele omgeving  
die via verschillende vervoerswijzen te bereiken is,
pp milieutechnische ontwikkelingen een sterkere verweving van bedrijven met andere functies 
mogelijk maken,
pp het aantal zelfstandige professionals dat thuis of op een flexibele plek werkt in een stedelijke 
omgeving, toeneemt. 

Goedkope grond op een bedrijventerrein kan een bedrijf onnodig weglokken uit een gemengde 
omgeving, ook al is dit bedrijf goed verweefbaar. De achtergelaten grond kan dan voor 
bedrijvig heid verloren gaan omdat woningbouw financieel interessanter is. Cruciaal hierbij is 
de ruimte die ruimtelijke ordening biedt: laat het gewestplan, plan van aanleg of een RUP een 
functieverandering toe of is de stad/gemeente bereid een functiewijziging mogelijk te maken?  
De tegenstelling tussen het individueel belang (grondprijs) en de maatschappelijke wens 
(verweving) zal dus een afdoend antwoord moeten krijgen.

Veranderende verwachtingen qua werklocaties:

Bij de keuze van de vestigingsplaats staan in volgorde van belangrijkheid de volgende eisen van 
ondernemers bovenaan: (Cabus, Vanhaverbeke, 2004)
1 bereikbaarheid (gezien als een noodzakelijke voorwaarde die van bedrijf tot bedrijf kan variëren  

van vrachtverkeer tot openbaar vervoer
2 betaalbaarheid
3 ruimtelijke kwaliteit van gebouw en omgeving (voorzieningen, …)
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Het huisvestingsbeleid van de stad/gemeente zal rekening moeten houden met enkele trends en 
met wat maatschappelijk aanvaard wordt. De toenemende vraag naar flexibele werklocaties waar 
het groeiend aantal zelfstandigen die vanuit woonwijken werken, elkaar kunnen ontmoeten, is een 
voorbeeld hiervan.

Drie alternatieven:

1 ‘Houd het simpel’: niet te veel regels. De ondernemer moet zelf maar zien wat de verschillende 
mogelijkheden zijn.

2 Ga uit van ruimtelijke kwaliteit en verwevenheid. Bedrijven zoeken naar verschillende ruimtelijke 
kwaliteitsniveaus. Niet elke werklocatie kan hoogwaardig zijn.

3 Laat huisvestingsmogelijkheden vooral aansluiten op de uiteenlopende bereikbaarheidseisen van 
bedrijven en probeer zo de automobiliteit terug te dringen. 

Deze alternatieven zijn afgewogen tegen elkaar aan de hand van variabelen als aansluiting 
op de marktvraag, juridische haalbaarheid, eenvoud, wensen vanuit de maatschappij en 
aanpassingsmogelijkheden bij veranderende eisen.

Provinciaal kader

Citaat uit Reflecties van de DENKTANK van de Provincie Oost-Vlaanderen over het lange 
termijnbeleid in de ruimtelijke planning 2020-2050

Multifunctioneel en meervoudig ruimtegebruik

“Tot slot is ook multifunctionaliteit een belangrijke waarde voor de denktank. Binnen dit uitgangspunt wordt afgestapt 
van het planningsprincipe ‘één bestemming, één functie’ zoals in de gewestplannen (bijv. industriezone). Er wordt 
ingezet op het door elkaar gebruiken en combineren van functies in de ruimte of in gebouwen. Hierbij dienen we 
op zoek te gaan naar koppelingen en synergiën tussen ruimtegebruikers en lokale dynamieken. Combineren van functies 
speelt daarbij ook in op ‘gedeelde’ belangen.”

Gemeentelijk kader

De Codex Ruimtelijke Ordening en gemeentedecreet

In de Codex wordt nu meer ruimte gegeven voor intergemeentelijke samenwerking.
De verplichting om een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar te hebben werd bijvoorbeeld 
aangepast. Nu kunnen twee of meer gemeenten via een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
gezamenlijk een ambtenaar aanstellen. 

Dit komt ook in het Gemeentedecreet tot uiting. Interessant voor kleine gemeenten op financieel, 
logistiek en praktisch vlak voor de kwaliteit van de dienstverlening!
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De omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen

Omzendbrief van 8 juli 1997 gewijzigd op  25/1/2002 en 25/10/2002

Deze is een toelichting bij het koninklijk besluit van 28 december 1972 (Belgisch Staatsblad van 
10 februari 1973) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen. We geven hieronder mee wat van belang is voor de ontwikkeling van 
woonwerkgebieden naargelang de bestemming: 

De woongebieden…

pp … zijn bestemd voor wonen, maar ook voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor 
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aange-
wezen gebied moeten worden afgezonderd. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen 
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

1 Handel: het verkopen van niet ter plaatse vervaardigde goederen. 

2 Dienstverlening: bedoeld worden inrichtingen en activiteiten die omwille van hun specifieke 
functie en hun frequente relaties tot het publiek noodzakelijkerwijze en eng verbonden zijn met 
de woonfunctie, zoals bv. kantoorgebouwen, horeca-bedrijven en dergelijke.

3 Ambacht en kleinbedrijf: de wetgeving op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw houdt 
geen nauwkeurige omschrijving in van de begrippen ‘ambacht’ en ‘kleinbedrijf’. 
In ambachtelijke bedrijven primeert handwerk, wat het gebruik van machines evenwel niet uitsluit. 
Voorbeelden: kleine graanmaalderijen, pottenbakkers-ateliers, warme bakkerijen en beenhouwerijen.
Een kleinbedrijf is industrie op kleine schaal, rekening houdend met de oppervlaktebehoefte, de 
omzet, het aantal tewerkgestelde personeelsleden en de (objectieve) aard van de ongemakken 
die de activiteit meebrengt voor de omgeving, bijvoorbeeld een kleinschalige drukkerij. 

De industriegebieden…

pp … zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een 
bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf 
noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. 
pp Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve 
van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, 
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale 
of internationale verkoop.
pp De louter commerciële activiteiten, zoals winkels en handelszaken, horen niet thuis in 
industriegebied.
pp De bufferzones dienen te worden bepaald in de bouwvergunning, verleend voor de rand-
percelen van het gebied, of in het indelingsplan dat opgesteld wordt naar aanleiding van een 
onteigeningsplan, of in een bijzonder plan van aanleg van het gebied.
• 15 m voor ambachtelijke bedrijven 
• 25 m voor milieubelastende bedrijven 
• 50 m voor vervuilende industrie
pp Wanneer zij palen aan woongebieden moeten deze breedten vergroot en zelfs verdubbeld worden.
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pp De breedte en de aanleg van de bufferstroken tussen de bedrijven zelf betreffen een technisch 
stedenbouwkundige aangelegenheid. Zij worden bepaald bij de vaststelling van een plan van 
aanleg van de industriezone, bij een indelingsplan naar aanleiding van een onteigeningsplan, of bij 
de goedkeuring van een bouwvergunning.
pp Bedrijven die complementair zijn aan of die dienst verlenen aan de eigenlijke industriële of 
ambachtelijke bedrijven, zijn ook toegelaten. 

De dienstverleningsgebieden…

pp … zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven of inrichtingen waarvan de functie verder reikt 
dan de verzorging van de buurt. Voor zover de veiligheid en de goede werking van het bedrijf of 
de inrichting het vereist, kunnen ze woongelegenheid voor de exploitant, de bewakers of het 
onderhoudspersoneel omvatten.
pp Gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven kunnen tevens een of 
meer kleine of middelgrote ondernemingen herbergen. 
pp De dienstverleningsbedrijven zijn een onmisbaar element in de woonzone, omwille van de relatie 
met het publiek.

3.2.3
De instrumentenkoffer voor realisatie van een woonwerkzone

Instrumenten ruimtelijke ordening 

1 planologische attesten voor zonevreemde bedrijven

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil 
uitbreiden, aan de stad of gemeente vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de 
overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. 
Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat de basisprincipes van de regeling; de verdere details 
zijn geregeld bij uitvoeringsbesluit.

Sinds 1 augustus 2013 is de regeling gewijzigd: 

pp De gemeente onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid van de aanvraag. De Codex en 
het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is. In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het 
uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het 
gewest. Volgens de nieuwe regeling is de gemeenteraad bevoegd voor beslissing over de aanvraag. 
pp Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner. 
pp Geactualiseerde en gestroomlijnde dossiersamenstelling. 

Lees de handleiding bij de nieuwe regeling. Die biedt een leidraad voor de gemeentebesturen bij de 
behandeling van de aanvragen. 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/20130329planologischattesthandleiding.doc
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2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een R.U.P. is een instrument om uitvoering te geven aan een ruimtelijk structuurplan. Het plan, dat 
bindend en verordenend is, omvat voorschriften met betrekking tot bestemmingen en/of inrichting 
en/of beheer voor een afgebakend gebied. De RUP’s vervangen geleidelijk aan de BPA’s.

Als ze geen eigenaar zijn van bepaalde gronden of gebouwen kunnen lokale overheden weinig 
directe invloed uitoefenen. Een goed uitgewerkt RUP wordt vandaag vooral gebruikt als sturings-
instrument om bepaalde ontwikkelingen onmogelijk te maken. De voorschriften in een RUP zijn 
immers sterk bepalend voor welke bedrijven zich er zullen vestigen.

tips
opmaak RUP

pp Stel voor het RUP de voorschriften niet te strikt op om geen bedrijven uit de boot te doen 
vallen en stem deze voldoende af met de buurgemeenten.
pp Een lokaal bestuur kan in een RUP juridisch bepaalde voorwaarden vastleggen en een plan 
ontwikkelen in de hoop dit ook te laten realiseren. Uitdaging is dit plan op te volgen en tegelijk 
met de nodige flexibiliteit ook het economisch deel met het RUP veilig te stellen. Het blijft 
echter een moeilijk punt van onderling vertrouwen met de eigenaars over de afgesproken 
realisaties op het terrein. De stad kan wel de afspraken min of meer laten optekenen in een 
engagementsverklaring die ze door de eigenaar(s) kan laten ondertekenen. Juridisch is dit 
echter niet bindend.
pp Hou er rekening mee dat de opmaak van een RUP een tijdrovende procedure is die al snel 
1,5 tot 2 jaar looptijd vergt. Probleem is dat de administratie de procedures moet volgen, zij 
kunnen het proces niet versnellen.

3 Verordeningen en vergunningen 

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de 
overheid die de verordening afvaardigt en treden in werking 10 dagen na de publicatie (bij uittreksel) 
in het Belgisch Staatsblad. Bijvoorbeeld op vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, beeldkwaliteit, 
brandweerveiligheid, hemelwater en afvalwater, beplanting, … kan de gemeente verordeningen 
uitschrijven voor de volledige gemeente of voor een afgebakend gebied van verschillende percelen. 

De vergunningen kunnen ook inrichtingsvoorschriften omvatten.

tip
bouw
voorschriften

Via bouwvoorschriften kan u als gemeente extra bouweisen opleggen. De kunst is om hier een 
evenwicht in te vinden.

De omgevingsvergunning vervangt vanaf 23 februari 2017 de stedenbouwkundige – en milieu-
vergunningen, met integratie van de MER en VR goedkeuringsprocedure. De vernieuwde procedures 
zijn ook veel eenvoudiger dankzij digitalisering. Dit resulteert in twee vergunningsprocedures, 
een gewone vergunningsprocedure (doorlooptijd maximum 120 dagen) en een vereenvoudigde 
vergunnings procedure (doorlooptijd 60 dagen) en slechts één meldingsprocedure. 

Ondernemers worden ook aangespoord om vooraleer een vergunningsaanvraag in te dienen een 
vooroverleg te vragen bij de bevoegde overheid. Een goed voorbereide aanvraag heeft immers een 
grotere kans op slagen. Dit kan zowel op formele als informele wijze.
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4 Aktes

Belangrijke instrumenten voor de gemeente zijn de aktes die verleend worden bij het toekennen van 
terreinen:

Verkavelingsakte: een akte die de verkavelingsvergunning juridisch verankerd. In de door de 
gemeente verleende verkavelingsvergunning worden de stedenbouwkundige voorschriften 
vastgelegd aan dewelke het inrichtingsplan van het te ontwikkelen gebied moet voldoen.  
Het inrichtingsplan voorziet zowel de ontwikkeling van het privaat als het openbaar domein volgens 
de door de gemeente opgelegde stedenbouwkundige voorschriften.

Parkakte: deze akte omschrijft de beheersmaatregelen die naast de stedenbouwkundige 
voorschriften relevant zijn ter realisatie van het bedrijvenpark. Het is de totaliteit van rechten en 
plichten die ondernemers met zich meedragen wanneer ze zich vestigen in het desbetreffende 
bedrijvenpark, op basis waarvan de kwaliteit van het bedrijvenpark kan worden afgedwongen.  
De parkakte wordt tevens als bijlage bij de aankoopakte gevoegd. In de parkakte komen onder 
andere volgende elementen aan bod:

pp het inrichtings-, uitgifte- en beheerplan: het geheel aan strategische plannen waarin de 
ontwikkelaar in samenspraak met de bevoegde overheid de visie omtrent de bedrijvenpark-
ontwikkeling uiteengezet. Deze plannen zijn gebaseerd op andere juridische plannen zoals een 
BPA of een RUP waarin reeds de inrichtingsprincipes, de economische activiteiten en soms ook 
de beheerprincipes vastgelegd werden
pp het parkreglement, zijnde het reglement van inwendige orde die door iedere gebruiker van het 
bedrijvenpark nauwgezet dient nageleefd te worden
pp de oprichting, werking & financiering van de bedrijvenverzamelvereniging, zijnde de vereniging van 
alle eigenaars en gebruikers van het bedrijvenpark
pp de aanstelling van de parkmanager, die in moet staan voor het toezicht en de controle van het 
parkreglement in het bedrijvenpark, maar daarnaast ook belast kan worden met een aantal 
ondersteunende taken (de parkmanager wordt contractueel aangesteld binnen de schoot van de 
bedrijvenverzamelvereniging)
pp het verplicht door alle eigenaars en gebruikers van het bedrijvenpark te onderschrijven basispakket 
aan dienstverlening (bvb. gebruik van gemeenschappelijke parkeerplaatsen, inrichting en gebruik 
van het gemeenschappelijke afvalpark)
pp sanctiemaatregelen bij niet naleving van de afspraken
pp het kettingbedding: een bepaling in de koopakte dat de parkakte moet worden overgedragen op 
iedere volgende eigenaar

Basisakte: Deze akte is vergelijkbaar met de akte binnen de bewoners van een flatgebouw en is heel 
specifiek van toepassing voor bedrijfsverzamelgebouwen, waarbinnen verschillende bedrijfsunits 
aaneengesloten onder hetzelfde dak worden gerealiseerd. 

Aankoopakte: Dit is de individuele akte van aankoop waartoe in bijlage de basisakte, de parkakte 
en de verkavelingsakte worden gevoegd, en die aldus de aankoop van het bedrijfspand binnen het 
bedrijvenpark gedetailleerd omschrijft.
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tips
aktes

pp In de parkakte kan de gemeente de voorwaarden die afgesproken zijn met de ontwikkelaar ook 
vastleggen voor de toekomst zonder over een beperking van activiteiten te spreken.
pp De structuur waarin men wil werken dient weloverwogen te zijn. Belangrijk is naast de 
individuele ondernemers ook andere stakeholders die bij het project betrokken zijn, zoals 
de vereniging van eigenaars, de parkmanager, de gemeente, de buurtbewoners, …, in de 
juridische structuur ter inrichting en uitbating van het bedrijvenpark op te nemen.
pp Wanneer de plannen concreet worden om een bestaand bedrijvenpark te herinrichten, dan wel 
een nieuwe KMO-zone te ontwikkelen, dient te allen tijde ook het Vlaams Decreet ruimtelijke 
economie (13 juli 2012)/Besluit van de de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende 
subsidiëring van bedrijventerreinen, geraadpleegd te worden.

Juridische instrumenten

Als u als stad of gemeente een rol als ontwikkelaar opneemt, kan u beroep doen op enkele juridische 
instrumenten.

Voorkooprecht

De houder van voorkooprecht geeft de mogelijkheid gronden en gebouwen die te koop worden 
aangeboden als eerste rechtspersoon te mogen aankopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als 
de kandidaat-koper. Het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ bevat alle informatie 
in één centrale databank van alle onroerend goed. Dit recht is wettelijk geregeld of contractueel in de 
overdrachtsakte vastgelegd.

Via het e-voorkooploket wil men alle Vlaamse decretale voorkooprechten stroomlijnen en digitaal 
laten verlopen. Vb. Recht van voorkoop ruimtelijke ordening, Decretaal voorkooprecht voor water-
weg beheerders.

tip
voorkoop
recht

Ga zorgvuldig om met het voorkooprecht.  
Zorg dat het niet belemmerend werkt als een bedrijf al een koper heeft gevonden.

Terugkooprecht

Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen bij de uitgifte van gronden op bedrijventerreinen in de 
overeenkomst een recht van terugkoop opnemen om al verkochte gronden terug te nemen als de 
koper de uitgiftevoorwaarden niet nakomt. Dit recht kan onbeperkt worden uitgeoefend. 

Onteigeningsbevoegdheid

Wanneer een aankoop van een pand of grond waarvan de verwerving nodig is voor projecten van 
openbaar belang in der minne niet geregeld raakt, kan een onroerend goed verplicht verkocht 
worden aan de overheid. De gemeente kan zelf onteigenen of naargelang het project via het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, de waterwegbeheerder of de provincie. 
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Financiële instrumenten

1 Subsidies voor het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting

De Vlaamse Overheid (Vlaio en departement Ruimte Vlaanderen) voorziet verschillende middelen om 
bedrijfshuisvestingsmogelijkheden bij te creëren voor:

pp de oprichting van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen ter ondersteuning van starters
pp de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen of verouderde terreinen
pp de bestrijding van verwaarloosde bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars
pp saneringswerkzaamheden
pp haalbaarheidsstudies of procesbegeleiding voor herontwikkeling van knelpuntterreinen

2 Heffing en subsidies voor aanpak van leegstaande bedrijfsruimten 

pp Heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 
Op gewestelijk niveau stelt men jaarlijks een leegstandsinventaris op waarvoor de steden en 
gemeenten input leveren. 
De opbrengsten van de heffing gaan voor 20% naar de gemeente. De overige 80% gaat naar 
het Gewestelijk Vernieuwingsfonds dat investeert in projecten die leegstaande sites nieuw leven 
inblazen.

pp Subsidie van 90% op de uitvoering van saneringswerken voor leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten die opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfs-
ruimten

pp Subsidie van 30% op de totale aankoopprijs bij de verwerving van een bedrijfsruimte opgenomen 
in de Inventaris 

3 Heffingen op onbebouwde gronden in industriegebied

Hier kan de gemeente jaarlijks een belasting op heffen.

4 Brownfieldconvenanten

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields) 
te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en 
investeerders. Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-
administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte 
bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites 
(brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de 
ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

Meer info: www.brownfieldconvenanten.be

Verschillende projectontwikkelaars zijn gespecialiseerd in het herontwikkelen van verouderde en/of 
onderbenutte sites en gebouwen tot multifunctionele en duurzame bedrijvenparken.

Enkele voorbeelden: Dero Construct, i4Real Estate, Re-Vive, Futurn.

http://www.brownfieldconvenanten.be
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Praktijkvoorbeeld
Dok Noord Gent
[bron: http://www.doknoord.be/dok-noord/reconversie]

De industriële activiteit op deze plek gaat terug tot 1834 met de bouw en uitbating van de gasfabriek 
‘Etablissements du gaz’ voor de openbare verlichting van de stad.

In 2006 werden een masterschets en masterplan aan de stedelijke diensten voorgesteld. 

Om de leefbaarheid van de buurt te waarborgen blijft het uitgangspunt het harmonisch afstemmen 
van alle stedelijke functies. Dit pilootproject moet de toon zetten voor de volledige herontwikkeling 
van dit stadsdeel met meer bepaald voor deze site het respect voor de industrieel-archeologische 
identiteit.

De afbraak van een aantal gebouwen in de zone geeft ruimte voor andere bestemmingen en speelt 
in op enkele nieuw ontworpen circulatieassen en open ruimten.

Om de samenhang van het geheel niet te laten verloren gaan is geopteerd om een centrale hal te 
behouden en gedeeltelijk open te werken als een soort scharnierpunt en bindingselement tussen de 
twee parken en het plein.

Een cluster met enkele typische industriële binnenstraten (met o.a. een mooie halfbeglaasde 
lessenaars luifel) wordt in zijn morfologie gerespecteerd.

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

6
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D O K  N O O R D  G E N T

Bestemmingsplan

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan geeft duidelijk aan welke bestemming per zone in het gebied 
verwacht worden. De invulling ervan is zowel gebonden aan de mogelijkheden van de gebouwen als 
de randvoorwaarden van de omgeving. 

Volgende clusters zijn in het ontwerp te onderscheiden:

Wonen (A): Hoofdzakelijk nieuwbouwappartementen, loft- en dak appartementen in 
de te reconversen gebouwen en in latere fase enkele havenlofts. 

Kantoren (B): De bestaande kantoorruimten in de gebouwen aan Dok Noord 
worden integraal behouden met gefaseerd de nodige vernieuwingswerken. Enkele 
bijkomende kantoren zullen nog voorzien worden 

Handel, vrijetijd (C): Door hun samenhang, grote oppervlakte en geslotenheid 
vormt het volume van de oude machinehallen de ideale plaats voor het inbrengen 
van grootschalige kleinhandel op de lagere verdiepingen en leisure op de hoogste 
verdieping. Alles wordt opgebouwd rond een binnenstraat met beglaasde 
overkapping die de binding vormt met alle assen voor zachte weggebruikers en met 
de nodige parkeerfaciliteiten.

Cultuur en evenementen (D): De cluster aan de Salvatorstraat, waar o.a. het 
Expeditietheater is voorzien zal ingevuld worden door organisaties uit de 
cultuursector, evenwel in combinatie met gemeenschapsvoorzieningen en 
infrastructuur voor beperkte evenementen, al dan niet in combinatie met het 
Carelsplein. 

De blauwe kraan zal als kantoor en tentoonstellingsruimte gebruikt worden. Ze 
werd verplaatst tot voor de kantoren van Dok Noord, dit is nu haar vaste locatie. 
De blauwe kraan steekt in een volledig nieuw blauw jasje en tussen de poten in is 
een stalen constructie met grote glaspartijen geplaatst. Van hieruit heeft men een 
prachtig uitzicht over dit deel van de haven van Gent.
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3.2.4
Aan de slag! Ontwikkel een zone waar bedrijfsactiviteit 
verweven zit met andere functies

Een multifunctionele zone op de kaart? Hoe pakt u het aan?

De selectie van een zone tot de effectieve invulling vraagt heel wat tijd en organisatie. Gemeenten 
kunnen dit maar best doordacht aanpakken. Bijna altijd zijn er ook heel wat stakeholders bij betrokken 
die elk hun voorwaarden stellen bij de gemeente. 

Binnen Spazio creëerden we een modelaanpak voor steden en gemeenten om multifunctionele 
zones waar wonen en werken samengaan, een woonwerkzone, te realiseren. 

In dit hoofdstuk helpen we u met praktische instrumenten op weg met aandacht voor

pp verweving van minstens één economische activiteit tussen andere functies
pp de rol die uw stad of gemeente hierin heeft
pp de diversiteit in het ontwikkelingsproces
pp een gedragen planning van het proces
pp nuttige en praktische invulling van de beschikbare ruimte
pp communicatie bij het ontwikkelingsproces

Laat u inspireren door de ervaringen van onze acht pilootgemeenten en start vandaag nog met een 
nieuwe kijk op een mooie realisatie.

pp Ga op zoek naar een geschikte zone voor multifunctionele invulling. 
pp Maak een actieplan op om deze zone in te vullen, vergeet de communicatie niet en realiseer de 
plannen.
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p selectie van potentiële zone
p selectie verweefbare bedrijfsactiviteiten

p actieplan
p communicatieplan

p de site voorbereiden 
p bedrijven een locatie toekennen
p over tot de (ver)bouw(ing)

welke zone?

plannen van  
de zone

realisatie

Gebruik hiervoor de bijgevoegde werkinstrumenten:

1 Het stappenplan biedt een kort overzicht van de stappen die u in het proces van visievorming  
kan volgen.

2 De checklist is een aanstiplijst om na te gaan of u niets over het hoofd hebt gezien.

tips
invulling 
zone

pp Bij de zone-ontwikkeling speelt ook de analyse van de bestaande situatie en de visie van 
de stad of gemeente op bedrijfshuisvesting een rol. Hebt u niet voldoende zicht op de 
bedrijvigheid in uw gemeente, dan kan u eerst het visievormingsproces doorlopen en 
de economische kaart maken zoals besproken in hoofdstuk 3.1.3 en 3.1.4 Dit zal meer 
duidelijkheid geven over hoe u de zone gaat aanpakken. 
pp Hou rekening met de verschillende soorten bedrijfsactiviteiten en zorg dat de bedrijven die 
volgens uw beleidsvisie bedrijfshuisvesting ruimte nodig hebben, vestigingskansen krijgen.
pp Niet alleen de regelgevende kaders en opportuniteiten maar ook de eigen mogelijkheden en 
inzetbare middelen bepalen welke ambities en prioritaire acties u kan waarmaken. 
pp Heb voldoende aandacht voor flexibiliteit en dynamiek zowel op korte als lange termijn.
pp Hou de focus breed genoeg bij het verkennen van de mogelijkheden voor invulling van deze 
professionele locatie met verweefbare activiteiten.
pp Weeg voor de communicatie voldoende het tijdstip, de betrokkenen en hun rol af bij elke stap 
in het ontwikkelingsproces.
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Ga op zoek naar een geschikte zone voor multifunctionele invulling

Voor elke site een visie

Een gemeente waar het goed leven is, voorziet voor elke functie een plaats en zorgt voor een 
gezonde mix van activiteiten. Om de schaars beschikbare ruimte divers maar toch gestructureerd 
te kunnen indelen met oog voor de noden van economische activiteiten, is een duidelijke planning 
aangewezen. Het voorgaande hoofdstuk rond de visievorming speelde hier al uitvoerig op in.

Bij de keuze van een zone voor multifunctionele invulling kan u zich als lokaal bestuur best vooraf 
volgende vragen stellen:

1 Welke volgens uw visie toelaatbare economische activiteiten wil u plaats bieden?  
Zet uw stad/gemeente voldoende in op niet zo evidente activiteiten in woonkernen?

De visie en de missie rond het lokaal economiebeleid in de stad/gemeente en de economische speer-
punten van de stad/gemeente zelf zijn bepalend voor de scope van bedrijven waarop ze zich richt.

Welke bedrijfssectoren kan u aantrekken en integreren in de zone?

pp (kleine/ambachtelijke) productiebedrijven
pp logistieke bedrijven
pp dienstverlenende bedrijven
pp grootschalige detailhandel en groothandel
pp kleinschalige detailhandel
pp grote kantoren
pp kleine en middelgrote kantoren
pp para-agrarische bedrijven of bedrijven die hieruit geëvolueerd zijn

Misschien heeft u in uw beleidsvisie rond bedrijfshuisvesting automatisch de neiging om bepaalde 
economische activiteiten sowieso uit de woonkernen te weren?

De maakindustrie bijvoorbeeld is meer en meer richting periferie geduwd, enkel te bereiken met 
de auto. Nochtans behoort het klassieke beeld van grote, lawaaierige, stinkende en vervuilende 
fabrieken tot het verleden. De maakindustrie is schoner, zuiniger en valt vaak perfect in te passen 
in het stedelijk weefsel.

Overheden op alle schaalniveaus kunnen een belangrijke rol spelen in de manier waarop ruimtelijk-
maatschappelijke uitdagingen concreet worden aangepakt. Bij de realisatie van de invulling van 
ruimte binnen de gemeente, is het verzoenen van deze drie ambities het streefdoel:

a Een evenwichtige verdeling van de ruimte realiseren waarbij maakbedrijven onder bepaalde 
voorwaarden opnieuw een plaats kunnen krijgen in de woonkern.

b Alle mogelijke terreinen die inzetbaar zijn als professionele locatie, ook onderbenutte en 
verontreinigde, op elk moment en dynamisch invulbaar maken

c Realisatie van duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie op de professionele 
locaties
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2 Hebt u zicht op de balans woonbehoefte – behoefte aan bedrijfslocaties?

Zorg ervoor dat u de vraag naar bedrijfslocaties voldoende kan staven.  
De economische schets van uw gemeente kan een indicatie zijn. (zie hoofdstuk 3.1.4.)

3 Speelt u als lokaal bestuur graag een actieve rol in het ontwikkelingsproces van de zone of 
besteedt u het liever uit? Welke rol wil u in het laatste geval dan wel spelen (zie hoofdstuk 
3.2.1).

Misschien heeft de stad of gemeente zelf gronden of panden in eigendom die een verweven 
bestemming kunnen krijgen? Dan kan u een actieve rol opnemen in het ontwikkelingsproces. In 
het andere geval kan u best met de eigenaar overleggen en van daaruit bepalen wat uw rol zal zijn.

4 Wat is mogelijk binnen de wettelijke bepalingen en de bestemmingen op het grondgebied 
van de stad of gemeente?

Kijk na op de gewestplannen welke bestemming(en) u voor uw plannen met de multifunctionele 
zone (nodig) heeft. Hou rekening met vertraging in het ontwikkelingsproces als er bestemmings-
wijzigingen nodig zijn.

5 Welke projectpartners wilt u betrekken?

Naargelang de expertise binnen uw bestuur te vinden is of u deze extern moet zoeken, betrekt u 
bepaalde projectpartners van bij het begin om mee een keuze te maken over de zone.

We raden aan een werkgroep samen te stellen die het procesverloop voor de site nauw 
opvolgt. Samenstelling ervan hangt opnieuw af van de scope, van de accenten binnen het 
bedrijfshuisvestingsbeleid van de stad/gemeente en van de startcondities.

Mogelijke betrokkenen in de (ruime) werkgroep:

pp beleidsverantwoordelijken binnen het lokaal bestuur die instaan voor het (ruimtelijk) economisch 
beleid: schepen (lokale) economie, schepen ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit… 
pp ambtenaar lokale economie
pp andere lokale ambtenaren (vb. milieuambtenaar, technische dienst/openbare werken, 
stedenbouwkundig ambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, mobiliteitsambtenaar…) 
pp de Vlaamse administraties ‘economie’, ‘overheidsopdrachten, gebouwen en gesubsidieerde 
infrastructuur’, ‘ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten en landschappen’
pp de Vlaamse afdeling wegen en verkeer (ontsluiting van het terrein)
pp provincie/POM
pp intercommunale
pp eigenaar(s) van gronden en/of panden
pp projectontwikkelaar/ontwerper
pp werkgeversorganisatie/bedrijvenvereniging
pp de subsidieverstrekker 
pp omwonende burgers

Een kleinere kerngroep kan het verloop van het proces stap voor stap nauwgezet opvolgen.

Voor steden/gemeenten die niet in de mogelijkheid verkeren een werkgroep samen te stellen, 
raden we aan naar eigen mogelijkheden betrokken personen individueel aan te spreken of ad hoc 
samen te roepen voor een gericht overleg.



89Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

6 Is overleg met buursteden of –gemeenten nodig om de balans vraagaanbod voor 
professionele locaties te optimaliseren?

Intergemeentelijk overleg kan, zeker voor kleine gemeenten met plaatsgebrek, nuttig zijn om alle 
bedrijfssectoren kansen te geven. 

Hoe gaat u te werk om een site te selecteren?

Het Spazio-team stelt een tool voor om hulp te bieden bij het selecteren van potentiële zones voor 
verweving van bedrijfsactiviteiten met andere functies:

Doel: te weten komen of een zone al dan niet geschikt is voor multifunctionele invulling

Manier van werken: aan de hand van een aantal gerichte vragen wordt het potentieel van een zone 
voor multifunctionele invulling in kaart gebracht. Na het invullen van de vragen met ‘ja’, ‘neen’ of ‘min 
of meer’ geeft de tool een kleurindicatie. Hoe meer u ‘ja’ aanduidt, hoe groener de balk wordt, hoe 
meer u ‘neen’ kiest, hoe roder. Wanneer het groene op de balk duidelijk overweegt, is er een grote 
kans dat de zone multifunctioneel inzetbaar is. Er wordt niet gewerkt met percentages.

U vindt de tool in bijlage BIJ324-afwegingskader multifunctionele zone-blanco.

Afwegingskader 
voor multifunctionele zones (professionele locatie)  buiten bedrijventerrein

stad/gemeente + te onderzoeken site:

Geeft de zone voldoende mogelijkheden voor bedrijven die 
visibiliteit en uitstraling belangrijk vinden?

Ja
Min of meer
Neen

Zijn er voldoende parkeermogelijkheden? Ja
Min of meer
Neen

Is er voldoende ruimte beschikbaar om te voldoen aan de 
groeiverwachtingen van de aan te trekken bedrijven?

Ja
Min of meer
Neen

Kunnen de percelen/gebouwen aan een aanvaardbare kostprijs 
beschikbaar gesteld worden?

Ja
Min of meer
Neen

Is de zone goed bereikbaar voor medewerkers (wagen, openbaar 
vervoer, te voet en per fiets)?

Ja
Min of meer
Neen

Zijn er reeds economische activiteiten aanwezig in de buurt? Ja
Min of meer
Neen

Is de zone goed bereikbaar voor klanten/bezoekers? Ja
Min of meer
Neen

Veroorzaken reeds bestaande economische activiteiten weinig 
problemen in de buurt?

Ja
Min of meer
Neen

Is de zone goed bereikbaar voor aanlevering/afvoer van goederen? Ja
Min of meer
Neen

Zijn er weinig hinderklachten (andere dan deze van 
bedrijfsactiviteiten vb van wegen, recreatie, …) in de buurt ?

Ja
Min of meer
Neen

Afwegingskader opgesteld in het kader van het project Spazio

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ324_afwegingskader_multifunctionele%20zone_blanco.xlsx
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Een voorbeeld van een door een van de Spazio-deelnemers ingevulde tool vindt u hieronder:

tips pp Bekijk in eerste instantie welke mogelijkheden de sites bieden in een omgeving waarin al 
economische activiteit aanwezig is. Hier vindt u gemakkelijker draagvlak voor de introductie 
van nieuwe economische activiteiten.
pp Een probleemgebied met leegstaande, verwaarloosde en verkrotte gebouwen is vaak een 
doorn in het oog van het lokale bestuur en de omgeving. Het is gemakkelijker om als oplossing 
voor zulke zone een nieuw woonwerkproject voor te stellen.
pp Eens de gebouwen op een ongebruikte site zijn afgebroken kan het gebied een ongeplande 
invulling krijgen zoals bijvoorbeeld een spontaan gegroeid stukje natuur, parkeerplaats of 
speelgebied. De buurtbewoners geraken gehecht aan deze voorziening. Hier een nieuwe 
invulling voorstellen wekt soms weerstand op en geeft een moeizamer aanvaardingsproces. 
Hou zeker rekening met deze functies bij de nieuwe planning van de zone.
pp Heb oog voor snel veranderende ruimtelijke inzichten en normen voor kwaliteitsvolle invulling 
en met minder goed voorspelbare economische trends.

Eens bekend is welke zone prioritair met dit doel aangepakt kan worden, kan de gemeente starten 
met de uitwerking van de volgende stap in het proces.

Afwegingskader 
voor multifunctionele zones (professionele locatie)  buiten bedrijventerrein
  

stad/gemeente + te onderzoeken site: Wetteren – Cordonnier

Geeft de zone voldoende mogelijkheden voor bedrijven die 
visibiliteit en uitstraling belangrijk vinden?

Ja
Min of meer
Neen

Zijn er voldoende parkeermogelijkheden? Ja
Min of meer
Neen

Is er voldoende ruimte beschikbaar om te voldoen aan de 
groeiverwachtingen van de aan te trekken bedrijven?

Ja
Min of meer
Neen

Kunnen de percelen/gebouwen aan een aanvaardbare kostprijs 
beschikbaar gesteld worden?

Ja
Min of meer
Neen

Is de zone goed bereikbaar voor medewerkers (wagen, openbaar 
vervoer, te voet en per fiets)?

Ja
Min of meer
Neen

Zijn er reeds economische activiteiten aanwezig in de buurt? Ja
Min of meer
Neen

Is de zone goed bereikbaar voor klanten/bezoekers? Ja
Min of meer
Neen

Veroorzaken reeds bestaande economische activiteiten weinig 
problemen in de buurt?

Ja
Min of meer
Neen

Is de zone goed bereikbaar voor aanlevering/afvoer van goederen? Ja
Min of meer
Neen

Zijn er weinig hinderklachten (andere dan deze van 
bedrijfsactiviteiten vb van wegen, recreatie, …) in de buurt ?

Ja
Min of meer
Neen

Afwegingskader opgesteld in het kader van het project Spazio

Spazio: afwegingskader

stad/gemeente: Wetteren Zone Cordonnier

Geeft de zone voldoende mogelijkheden voor bedrijven die
visibiliteit en uitstraling belangrijk vinden?

1 3 Zijn er voldoende parkeermogelijkheden  ? 

Is er voldoende ruimte beschikbaar om te voldoen aan de 
groeiverwachtingen van de aan te trekken bedrijven ?

1 1
Kunnen de percelen/gebouwen aan een aanvaardbare kostprijs 
beschikbaar gesteld worden?

Is de zone goed bereikbaar voor medewerkers (wagen, 
openbaar vervoer, te voet en per fiets) ?

2 1 Zijn er reeds economische activiteiten aanwezig in de buurt ?

Is de zone goed bereikbaar voor klanten/bezoekers ? 2 1
Veroorzaken reeds bestaande economische activiteiten weinig 
problemen in de buurt ?

Is de zone goed bereikbaar voor aanlevering/afvoer van 
goederen

2 2
Zijn er weinig hinderklachten (andere dan deze van 
bedrijfsactiviteiten vb van wegen, recreatie, …) in de buurt ?

1 70%

2 30%

Afwegingskader opgesteld in het kader van het project Spazio

voor multifunctionele zones (professionele locatie) buiten bedrijventerrein
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,,Kameleon – Voor welke sites kan een stad/gemeente een proactieve visie ontwikkelen? 

Leiedal ontwikkelde een focusinstrument (http://www.leiedal.be/ondernemenindekern) dat 
gemeenten in staat stelt te bepalen welke locaties het meest relevant zijn om proactief een visie te 
ontwikkelen. Aan de hand van de criteria voor herverweving kunnen ze de meest strategische sites 
selecteren en definiëren.

Vijf criteria gebaseerd op de kenmerken van herverweving:

1 draagvlak bij de gemeenten (sociaal) 
2 leegstand (nu of op korte termijn) (ruimte) 
3 impact op de omgeving (ruimte) 
4 bereikbaarheid (mobiliteit) 
5 verwevingsgraad (ruimte) 
6 urgentie (sociaal, economie) 

Het resultaat is een prioriteitsstelling van sites die in aanmerking komen voor verdere proactieve 
visievorming en eventuele planningsacties.

handleiding
1 linksboven in de grafiek kunt u de gewenste gemeente en de type site 

selecteren.

2 instellen wegingen per criteria via de opties aan de linkerkant

- via het vinkje wordt het betreffende criteria al dan niet in de 
berekening opgenomen.

- de weging kan aangeduid worden van 1 tot 5

- na iedere selectie dien je op de knop ‘weging toepassen’ te drukken

3 via de knop ‘reset’ worden de wegingen op 1 gezet en alle criteria 
opnieuw geselecteerd.

naar beginscherm

http://www.leiedal.be/ondernemenindekern
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Praktijkvoorbeeld
Beverbrugge Roeselare 
[bron: BroCap; i4 Real Estate projecten: http://i4realestate.be/projects/beverbrugge]

‘BeverBrugge’ is een onderbenut industrieterrein en Brownfield van 3,7 ha. Het terrein behoort 
toe aan de ‘BroCap nv’, dochteronderneming van’ i4 Real Estate nv’, en maakt deel uit van een 
Brownfieldconvenant.

Voor 1ha van het terrein werd in 2015 al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de 
realisatie van een winkelcomplex. 

Voor de resterende 2,7 ha zal BroCap nv instaan en voor de sanering van het terrein en voor de 
verdere herontwikkeling van de site tot een duurzaam bedrijvenpark voor lokale & middelgrote 
ondernemingen. 

Probleemstelling hierbij is dat op deze site de woonwijk aan de zuidkant (Dammestraat) en de 
industriezone aan de noordkant (Brugsesteenweg) historisch naar elkaar toegegroeid zijn. Er is dus 
geen buffer aanwezig en er is een ontsluitingsprobleem als gevolg.

 
Figuur opgemaakt door 
studiebureau PLAN+  
in opdracht van BROCAP

Om dit op te lossen zal daarom, naast het ontwikkelen van de bedrijvenzone, ook hier voor een deel 
van het terrein voor het concept ‘huisnijverheid’ gekozen worden. Per bedrijfsunit voorziet men dan 
ook een woongelegenheid. Deze bufferzone zal tussen de woon- en de KMO-zone specifiek plaats 
bieden voor lokale nijverheid of doe-het-zelvers in een woning met atelier.

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

7

http://i4realestate.be/projects/beverbrugge
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Figuur opgemaakt door studiebureau PLAN+  
in opdracht van BROCAP

Ook bij deze ontwikkeling van de huisnijverheidszone besteedt men aandacht aan de volgende 
punten:

1 Er is een lokale vraag naar de invulling van huisnijverheid.

2 In de woonstraat mogen geen bedrijfsvoertuigen circuleren noch parkeren. Het is met andere 
woorden een volwaardige woonstraat.

3 De woon- en de KMO-zone krijgen op termijn een gescheiden ontsluiting om beide verkeers-
bewegingen compleet gescheiden te houden.

4 In de planologie houdt men rekening met de fasering van de ontwikkeling. Er wordt een tijdelijke 
weg voorzien. Deze weg wordt dan na de realisatie van de gehele ontwikkeling doorgeknipt om 
kruisingen tussen woon- en bedrijfsverkeerbewegingen onmogelijk te maken.

Figuur opgemaakt door studiebureau PLAN+  
in opdracht van BROCAP

B E V E R B R U G G E  R O E S E L A R E 
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Maak een actieplan op om deze zone in te vullen

U hebt de knoop doorgehakt, u weet welke site u als woonwerkzone met minstens één 
economische functie wil aanpakken? Om de ontwikkeling van de zone in goede banen te leiden, is 
het nodig een visie over de mogelijke verweefbare functies en een duidelijk actieplan uit te werken.

Hou bij de opstelling hiervan rekening met volgende aspecten:

pp Vanuit welke beginsituatie vertrekt u? 
pp Projecttiming en concrete stappen? Welke partijen betrekt u bij de verschillende stappen?
pp Welke financiële middelen hebt u ter beschikking? Raming van de kosten gedurende het traject?
pp Is een masterplan nodig? Een RUP?
pp Hoe groots ziet u het project?
pp Welke scenario’s voorziet u en aan wie vraagt u advies?
pp Welke bedrijven gaat u aantrekken eens de realisatie concreet wordt?  
En hoe gaat u te werk om deze ondernemers te vinden?
pp Welk uitgiftebeleid voorziet u? Huren of kopen?

Eens u een plan hebt, kan u dit laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen.

Basis/vertrekpunt voor de zone-inrichting

,,Van welke gegevens vertrekt u?

U kan heel wat leren uit bestaande lokaal uitgevoerde studies rond wonen, (bedrijfs)huisvesting, 
leegstand … Doe hier zeker navraag naar.

Pols naar de aanwezige kennis in de verschillende gemeentediensten.

Ook de gegevens van de vraag naar bedrijfshuisvesting zoals vastgesteld tijdens de analyse van de 
bedrijfshuisvesting in uw stad/gemeente kunnen u helpen besluiten te trekken en over te gaan tot 
realisatie van de woonwerkzone. 

Bij het zelf verzamelen van gegevens wel opletten met de wet op de privacy! Het rechtmatig 
verkrijgen van gegevens is niet altijd simpel.

,, Informeer u vooraf voldoende over het proces dat de inrichting van een zone met zich 
meebrengt. 

In hoofdstuk 3.2.1 vindt u een beschrijving van het ontwikkelingsproces voor een professionele 
locatie. Voor uitgebreidere informatie kan u bijkomend volgende bronnen raadplegen:
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Bron Gegevens Weblink 

Data-set GIS Bedrijventerreinen van Agentschap 
Innoveren en Ondernemen

overzicht van de ligging en de structuur van de 
bedrijventerreinen in Vlaanderen met entiteiten 
percelen en terreinen – met handleiding: om de 
huidige toestand in uw gemeente te checken

www.vlaio.be/themas/gis-bedrijventerreinen

Handleiding voor het beheer van bedrijven-
terreinen (Vlaamse Gemeenschap, WES, Leiedal, 
WVI)

handleiding voor de opmaak van het uitgifte- 
en terreinbeheersplan gekoppeld aan het 
inrichtingsplan
Voor publieke of private beheerders op het 
bedrijventerrein

http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-
ordening/meer-informatie

Brochure ‘Ruimte voor bedrijvigheid: een leidraad 
voor lokale besturen’ van Vlaio

beschrijving van de instrumenten geboden binnen 
het wettelijk kader

http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-
bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0

Plan – do – check – act

De PDCA-methodiek van continue verbetering, een reeks logische stappen voor de ontwikkeling en 
uitvoering van het actieplan:

pp Plan: prioriteiten bepalen, SMART acties ontwikkelen, het actieplan inbedden. 
pp Doe: het plan delen en bekend maken, het integreren in de beheersinstrumenten, het in de 
praktijk omzetten. 
pp Check: acties opvolgen, de voortgang bewaken, resultaten meten en een rapport opmaken. 
pp Actie: evalueren van prestaties en aanpassen van het plan op basis van feedback en ervaringen.

Voor een geloofwaardig en gedragen actieplan zijn twee aspecten essentieel: 
1 een duidelijk engagement van de kerngroep 
2 de betrokkenheid van de juiste personen in elke fase van het proces van opmaak en uitvoering van 

het actieplan

Dit leidt binnen de organisatie niet alleen tot een beter begrip van het plan maar ook tot een 
sterkere betrokkenheid. De kunst is een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen en 
verwachtingen. U brengt immers mensen bij elkaar die voordien misschien nooit samengewerkt 
hebben.  

,, PLAN!

pp Start met de oprichting van een werkgroep om uw actieplan voor de zone op te maken. 
pp Verzeker de aanwezigheid van leidinggevenden op de belangrijke momenten. 
pp Plaats vervolgens het project regelmatig op de agenda van de verantwoordelijken: 
• bij goedkeuring van het plan
• op regelmatige tijdstippen bij de opvolging
• bij de evaluatie met verbetervoorstellen

,,DOE!

Op basis van de verwachtingen van de verantwoordelijken van de verschillende administraties 
vormen volgende criteria de basis voor de opmaak van het actieplan. Het moet…
pp … een ambitieuze aanpak mogelijk maken, met ruimte voor continue verbetering op basis van een 
lange en middellange termijn visie.

http://www.vlaio.be/themas/gis-bedrijventerreinen
http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/meer-informatie
http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/meer-informatie
http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
http://www.vlaio.be/content/ruimte-voor-bedrijvigheid-een-leidraad-voor-lokale-besturen-0
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pp … eenvoudig zijn in het ontwerp en gebruik, ongeacht de grootte of de doelstelling van de 
administratie.
pp … zich richten op integratie in bestaande beheerssystemen zoals de lokale beleidsvisie 
bedrijfshuis vesting, het GRS, …
pp … gebruik maken van bestaande opvolgings- en rapporteringsinstrumenten.

Voor de kwaliteit en gedragenheid van het actieplan is het belangrijk, vooraleer over te gaan tot het 
formuleren van acties, dat het bestuur akkoord gaat met de te volgen aanpak.

Concreet gaat het over de volgende punten:
pp de strategische context, meer specifiek de strategische en operationele doelstellingen die prioritair 
deel moeten uitmaken van het actieplan
pp de wijze waarop het plan geïntegreerd wordt in de bestaande planningsystemen van het lokaal bestuur
pp de keuze en de eenvormigheid van de methoden en instrumenten voor monitoring, rapportering 
en evaluatie
pp hoe intern en extern te communiceren over het plan, inclusief de wijze waarop de visie van 
belanghebbenden kan worden meegenomen in het plan

We raden aan een template van het actieplan te maken bijvoorbeeld in een Exceltabel. 

LT MT KT strategische 
doelstelling

operationele 
doelstelling acties

lange-
termijn-
visie

middel–
lange-
termijn-
visie

korte
termijn
visie

SD1 …
OD1.1 …

OD1.1 …

SD2 …

OD2.1 …

OD2.1

…

…

Omschrijf hierbij de acties op een SMART-wijze (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar/Aanwijsbaar, 
Realistisch, Tijdsgebonden)

Zorg dat u in uw actieplan voldoende linken legt met de lokale beleidsvisie rond bedrijfshuisvesting.

,,CHECK!

Aan elke actie koppelt u prestatie-indicatoren om de resultaten op te volgen en te meten en een 
deadline.

Eens het actieplan van de zone in de praktijk is gebracht is het belangrijk via een continue monitoring 
de voortgang te controleren. Probeer beroep te doen op bestaande instrumenten die uw stad/
gemeente ter beschikking heeft om de uitvoering van het actieplan op te volgen. 

,,ACTIE!

Breng het plan in uitvoering en start de realisatie van een woonwerkgebied! 
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Methodieken 

Voldoende overlegmomenten met de eigenaar(s) of de projectontwikkelaars over de mogelijke 
invulling van de zone, bieden zeker een meerwaarde. Dit overleg vindt plaats voorafgaand aan 
of tijdens het ontwikkelingsproces. Nog beter is het gezamenlijk ontwerpen van de zone. Onze 
deelnemers én de eigenaars/projectontwikkelaars hebben dit maar al te goed ondervonden en zijn 
aangenaam verrast door het vlotte proces dat ze samen hebben doorlopen. 

Zo kan u het actieplan vorm geven:

Workshop

Tijdens deze activiteit speelt actieve deelname een belangrijke rol. Anders dan bij een lezing waarbij 
de aanwezigen meestal luisteren, wordt in een workshop de mogelijkheid tot intensieve discussie en 
het aanbrengen van nieuwe ideeën gegeven. De workshopleider leidt de gesprekken in goede banen 
en geeft indien nodig aanvullende informatie.

Het is een krachtig instrument dat toelaat om op korte tijd een grote hoeveelheid informatie 
en boeiende inzichten te genereren. In de context van bedrijfshuisvesting gebruikt men het als 
inspiratiebron bij de opbouw van verkennende concepten, scenario’s en ontwerpen. 

De workshop kan zich over een of meer dagen uitstrekken.

Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een methodiek waarbij men verschillende mogelijke ontwikkelingen 
tegenover elkaar afweegt. De bedoeling is in de eerste plaats te weten te komen welke programma’s 
mogelijk zijn voor de site. Een studiebureau kan hierin de leiding nemen en verschillende 
gesprekstafels organiseren waarop betrokkenen hun ideeën of bedenkingen bekend maken. Het 
studiebureau bekijkt de ontvangen opmerkingen en adviezen en verwerkt ze in een verslag. 

tips
om 
ontwerpend 
onderzoek in 
goede banen  
te leiden

pp Geef duidelijk aan wat de stad/gemeente met de zone van plan is en of er intenties zijn om te 
onteigenen. 
pp Licht duidelijk toe dat het de bedoeling is om samen met de eigenaars te kijken wat hun 
plannen zijn en hoe ze deze kunnen inpassen in het plan voor de zone.
pp Als het de bedoeling is naar een RUP toe te werken, licht dan ook toe wat een RUP inhoudt. 
Benadruk hierbij dat de huidige activiteiten verder gezet kunnen worden en dat enkel als er in 
de toekomst plannen zijn men rekening moet houden met het RUP. Dit om te vermijden dat 
eigenaars denken dat ze die plannen ook onmiddellijk moeten uitvoeren.
pp Licht de finaliteit van het overlegproces toe, bijvoorbeeld komen tot een eerste ontwerp-
voorstel en nog geen afgewerkt plan.
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Masterplan

Gaat het om een grote zone, dan kan men overgaan tot het opstellen van een masterplan in aanloop 
tot herbestemmings- en vergunningsprocedures.

,, Even een definitie

(volgens architectenweb Archipedia):  
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=6692

Een masterplan is het plan dat in de eerste fase van grootschalige, veelal stedenbouwkundige 
projecten wordt gemaakt. Het schept een kader voor de vele onderdelen en (bouw)fasen 
waaruit het bouwproces bestaat en waarbij meestal vele verschillende partijen betrokken zijn.

Naast de stedenbouwkundige verkenningen bevat een masterplan ook omschrijvingen van 
de functies die een gebied kan krijgen, een globale inschatting van de financiële haalbaarheid 
en een inschatting van de invloed die een dergelijk plan zal hebben op zaken als milieu en 
verkeer.

De bedoeling is voor de site een visie te formuleren die past in de globale lange termijn beleids-
visie met correcte aanwending van eventuele budgetten. Dit impliceert het ontwerpen van 
een stedenbouwkundig toekomstbeeld voor een unieke, strategische locatie binnen de stad of 
gemeente. Het laat toe objectieve beslissingen te nemen, maar vereist wel het voeren van een 
objectieve communicatie met alle betrokkenen.

Het is een dynamisch plan, een basis om gemakkelijk bijsturingen te doen bij wijzigingen.

Dit masterplan is de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe zone en schept een toekomst-
beeld van de gewenste structuur van de site. Bovendien maakt het een onderscheid tussen 
wat essentieel is voor het ontwikkelen van een robuust en toekomstgericht kader en wat als 
richtinggevend mag worden beschouwd.

Het op te maken RUP kan één van de eerste vervolgstappen zijn. Het RUP vertaalt de essentiële 
componenten van dit masterplan door in een juridisch raamwerk.

Het resultaat moet een realistisch en uitvoerbaar plan voorstellen.

,,Stappenplan voor de opmaak van een masterplan

Als voorbeeld van een masterplan schetsen we hieronder dat voor de suikersite in Veurne  
(juni 2011) waar gekozen werd voor een gemengde ontwikkeling: www.suikerfabriekveurne.be.

Om het proces in goede banen te leiden is een stuurgroep en een projectgroep nodig. 

Samenstellen 
van team of 
stuurgroep

Verdelen van de 
taken binnen  
de stuurgroep

Afspraken m.b.t. 
het beheer 
masterplan

Verzamelen  
van informatie

Evaluatie van 
de verkregen 

informatie

Bepalen van 
prioriteiten

Evalueren en 
bijsturen van 

resultaat

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=6692
http://www.suikerfabriek.be/hetproject/masterplan
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Processtructuur

Het proces verloopt meestal in drie fases: onderzoek, visievorming en uiteindelijke opmaak van het 
Masterplan. De timing kan men in functie van het proces en de inhoudelijke kwaliteit aanpassen.

1 Onderzoek

De projectgroep en stuurgroep analyseren grondig de situatie. Ze voeren een terreinbezoek uit en 
verzamelen de nodige documentatie over het terrein en de omgeving. 

Een goede taakverdeling binnen de groep is belangrijk. De verschillende disciplines kunnen gerust 
naast elkaar onderzocht worden. 

dagelijks bestuur projectgroep

technische 
werkgroepen lokale actoren

werkgroepen

ontwerp 
werkgroepen bevolking

participatie

stuurgroep

onderzoek

opmaak  
Masterplan

visievorming pp Technische werkgroepen 
pp Participatie
pp Ontwerpwerkgroepen

pp Ontwerp
pp Participatie
pp definitief plan
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1 functionaliteit van het terrein of pand
2 wetgeving
3 historiek van de onderdelen
4 omgevingsfactoren
5 energie
6 veiligheid

De stuurgroep legt de manier van samenwerken en het procesverloop vast.  
Eventueel stellen ze een studiebureau aan dat enkele eerste scenario’s uitwerkt.

De projectgroep(en) bespreken de voortgang en de scenario’s en werken een ontwerpnota uit met 
de analyse en een aanzet tot visievorming.

2 Visievorming

De stuurgroep bespreekt de ontwerpnota en de scenario’s en geeft haar fiat voor de organisatie van 
verschillende technische werkgroepen, het participatieproces en de nodige ontwerpworkshops. 

pp Technische werkgroepen

Verschillende werkgroepen kunnen thema’s uitwerken voor het masterplan.

Werkgroep (thema) Te bespreken topics Samenstelling van deze werkgroep:

Waterhuishouding,  
natuur en bodem

- interne waterhuishouding 
- integraal waterbeheer
- invulling relatie natuur en recreatie
- bewarende maatregelen natuur
- inrichtings- en beheersaspecten
- stand van zaken technisch onderzoek

- projectgroep met studiebureau(s)
- W&Z, ANB, natuurvereniging, INBO, gemeentelijke 

milieuambtenaar, gemeentelijke Technische dienst, 
Technische dienst waterlopen

- schepen stadsontwikkeling en/of milieu
- specifieke deskundigen in functie van de noodzaak

Mobiliteit - multimodale ontsluiting van het te ontwikkelen gebied
- relatie met directe omgeving
- stand van zaken en afstemming lopende planprocessen
- eventueel recreatieve ontsluiting

- projectgroep met studiebureau(s)
- AWV, MOW en provinciale dienst Mobiliteit en Infrastructuur
- schepen mobiliteit
- gemeentelijke dienst mobiliteit

…

pp Participatie

Het participatieluik heeft twee doelen.

Voor de inwoners is het gebied belangrijk geweest. De herontwikkeling ervan zal dat ook zijn. 
Verandering wekt immers emoties op en eventueel argwaan over wat komen zal. Een gepast 
participatietraject zorgt in eerste instantie voor de brug tussen verleden en heden.

Een tweede belangrijk doel vormt de betrokkenheid en het maatschappelijk draagvlak voor een 
nieuwe toekomst bij de lokale actoren. Dit kan op drie manieren:
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• inspraakmomenten voor de bevolking i.v.m. het Masterplan
• activiteiten op de site
• op bezoek bij bewoners, verenigingen, adviesraden en actoren

Om dit alles in goede banen te leiden kan men via een website op een duidelijke en toegankelijke 
manier communiceren.

Mogelijke actoren: plaatselijke werkgeversorganisaties (Voka, Unizo), vakbond, Gecoro,  
Lokaal woonoverleg, Onderwijsoverleg, RESOC, Jeugdraad en Procoro.

pp Ontwerpwerkgroepen

De opgestelde scenario’s, de input van de technische werkgroepen en van het participatieproces 
dienen als basis voor de ontwerpwerkgroepen.

Zij verwerken de resultaten, evalueren de scenario’s, doen een interactieve ontwerpoefening 
tussen de diverse disciplines, met aandacht voor duurzaamheid in de voorziene wooneenheden 
en houden rekening met eventueel uitgevoerde technische studies, mobiliteitsonderzoek en 
haalbaarheidsonderzoek.

Een multidisciplinair team van de ontwikkelingsmaatschappij, intercommunale, studie-/advies-
bureau, diensten ruimtelijke planning en gebiedsgerichte werking, stedenbouwkundig ambtenaar 
en eventueel externe deskundige (bijvoorbeeld een buitenlands architect) kunnen het team 
versterken. 

3 Opmaak Masterplan

Met de input van de ontwerpwerkgroepen wordt een ontwerpmasterplan opgemaakt.  
De leden van de stuurgroep bespreken dit en formuleren hierover een advies. 

Bij positief advies kan het fiat gegeven voor de tweede participatiefase. Tegelijkertijd kan het 
team een terugkoppeling voorzien voor de technische werkgroepen en/of bilaterale contacten met 
verschillende instanties.

Het ontwerpmasterplan voorstellen kan op verschillende manieren en stap voor stap. Bijvoorbeeld:

pp infomoment met een presentatie en mini-expo
pp film/presentatie op de website
pp inwoners en lokale actoren kunnen reageren bijvoorbeeld via postkaarten of rechtstreeks via de 
website
pp overlegmoment(en) met adviesraden, bijvoorbeeld met Gecoro, de Cultuurraad, de seniorenraad, 
de Jeugdraad, de sportraad, de verkeerscommissie, de landbouwraad, ondernemers, 
werkgeversorganisaties, het middenstandsplatform en de Minaraad…
pp algemene infovergadering

De input uit dit intens ‘openbaar onderzoek’ kan men samen met een ontwerpactiemodel bespreken 
op een volgende projectgroep. Na samenbrengen van alle beschikbare gegevens komen misschien 
nog enkele specifieke knelpunten naar boven. Op basis hiervan kan men nog bijkomend onderzoek 
doen en het Masterplan herwerken. Deze aanpassingen legt men nog eens voor aan de leden van 
de stuurgroep. Na kennisname van de resultaten en de reacties van de partners kan de stuurgroep 
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beslissen om het masterplan ter goedkeuring voor te leggen aan de hogere instanties – bijvoorbeeld 
de deputatie – en het ontwerp indien nodig vertalen in een gemeentelijk of eventueel zelfs provinciaal 
RUP.

tips
masterplan

pp Het Masterplan is richtinggevend en heeft voor zowel eigenaars als de maatschappij een 
meerwaarde. We raden toch aan de grootste eigenaars het Masterplan te laten ondertekenen 
als tussenstap naar het RUP. 
pp Het masterplan is een visie, maar die heel erg bepaalt wat er nadien gerealiseerd wordt. Zet 
visuele voorstellingen in het plan of maquette daarom bedachtzaam op papier. 

Een goede mix voorzien van bedrijfsactiviteiten en andere functies

Waarop legt uw stad/gemeente het accent binnen de verweven zone?

In de beleidsvisie van uw stad/gemeente is bepaald welke bedrijfsactiviteiten de gemeente wil 
toelaten en aantrekken. In het actieplan voor uw woonwerkzone kan u deze insteek al meenemen.

Afhankelijk van de gekozen zone en de onmiddellijke omgeving ervan legt u het accent op andere 
functies waarmee u de bedrijfsactiviteit(en) wenst te combineren. Dit kan zijn: wonen, sport en 
recreatie, natuur, maatschappelijke diensten, handel, horeca, zorg, land- en tuinbouw.

Verschillende studies drukken de ruimtelijke verweving van functies en activiteiten in de Vlaamse 
ruimte uit in termen van een verweefbaarheidsprofiel van een gebied en een verwevingsprofiel 
van een functie of activiteit.

pp Het verweefbaarheidsprofiel van een gebied is het geheel van kenmerken van dat gebied met 
betrekking tot de verweving van functies en activiteiten: de bestaande verweving van functies en 
activiteiten en de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden wat betreft verweving. 
pp Het verwevingsprofiel van een functie of activiteit is het geheel van kenmerken van die functie 
en activiteit met betrekking tot de verweefbaarheid ervan met (een bestaande of potentiële 
verweving van) andere functies en activiteiten.

Door beide naast elkaar te leggen kan men de verweefbaarheid van de twee bepalen.

Meer informatie kan u in de studie terugvinden.

[bron: ‘Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen’ – Studie in opdracht van Departement Ruimtelijke Orde-
ning, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed – Ruimtelijke Planning, van de dienst mobiliteit en ruimtelijke planning UGent – okt. 2007]

Overtuigd van de win-win?

Woonwerkgebieden kunnen voor zowel de ondernemers als de bewoners nieuwe kansen bieden. 
Als lokaal bestuur kan u een belangrijke rol spelen om beide partijen te overtuigen van de win-win-
situatie van een woonwerkzone:

pp tewerkstelling van buurtbewoners 
pp aankopen bij lokale leveranciers 
pp gemeenschappelijk gebruik van parkeerplaatsen of andere ruimtes, …

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/rsv/studies/docs/0710_verweving/studie_verweving_hoofdrapport.pdf
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Een goede balans tussen wonen en werken

Als lokaal bestuur is het soms moeilijk om multifunctionele invulling af te dwingen. 

In woongebied kan u wel economische activiteit toelaten, maar u kan dit moeilijk afdwingen om een 
woonwerkgebied te realiseren. In een paarse korrel is het nog moeilijker omdat wonen in principe 
niet toegelaten is. 

Ruimtelijk missen we eigenlijk een roodpaars ingekleurde bestemming voor verweven activiteiten 
waarin een beperkt percentage economische activiteiten wordt opgelegd, maar met de keuze hoe 
men deze zone invult.

tips
verweving 
wonen en 
werken

pp Bij de bepaling van de grootte van elke bouwunit houdt u best rekening met de activiteiten die 
u op het terrein wenst aan te trekken en de voorwaarden die zulke activiteiten nodig hebben. 
Het is met andere woorden belangrijk de vraag te kennen vooraleer u de grootte bepaalt. 
pp KMO’s vragen dikwijls ook een bedrijfswoning.
pp Toets ook bij de eigenaar af aan welke prijzen hij wil verkopen/verhuren en welke bedrijven hij 
denkt aan te trekken.
pp Bereid in een workshop met de eigenaar een goed plan met randvoorwaarden voor, maak een 
instrument waarop u kan verder bouwen naar een RUP. 
pp Leg de beoogde balans% KMO t.o.v.% woningen vast.
pp Verweving kan ook in lagen bovenop elkaar waarbij de economische activiteit beneden of 
boven kan gesitueerd worden afhankelijk van de te verweven activiteit.
pp Beperk wel de schaal van de economische activiteit. Gaat het om een groter fabriekspand, 
splits dit dan bij voorkeur op in verschillende ruimtes, ga na of het gebouw in goede staat is – 
stabiel en (brand)veilig – en of isolatie of renovatie nodig is. Opgelet, voor beschermd erfgoed 
gelden andere regels! 

Aandacht voor het efficiënt benutten van de ruimte

[bron: Onderzoeksrapport ‘Slim verdichten’ – AG Stadsplanning Antwerpen]

,,Manieren van duurzaam ruimtegebruik – slim in de tijd volgens zes ruimtelijke strategieën 
voor verdichting:

1 stapelen en tegen elkaar bouwen (hoogbouw, verhogen deelbouw, uitdiepen, ondergrondse ruimte)
• vb. stadspoort Ledeberg: strategische herschikking Aldi met onder parkeren en boven wonen

2 combineren van functies (multifunctioneel)
• vb. Open school mét visie (Brugge); multifunctioneel gebruik sporthal als trefpunt voor sport, 

cultuur, reflectie en wetenschap
3 delen van de ruimte (in de tijd) 

• vb. sporthal St. Lodewijckcollege Brugge (school overdag & sportverenigingen ‘s avonds)
4 hergebruik (nieuw leven inblazen door ander programma)

• vb. klooster in Leuven wordt nieuwe RVT
5 tijdelijk gebruik

• vb. tijdelijk gebruik van lokalen tijdens de renovatie van een gebouw
• vb. site in herontwikkeling al openstellen voor buurt vb. leegstaande winkelpanden gebruikt 

door starters
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• vb. MEST Mechelen: pop-up stores: leegstaande handelspanden herbruikbaar voor starters met 
starterscontract, ondersteuning en monitoring (opmaak BP, ondernemershuis ten dienste van, 
werving en enthousiasmering)

6 stedelijke verkaveling – Grotere terreinen (industriële sites)
• vb. Turnhout stationsomgeving: reconversie met kantoren/bedrijven/diensten (zorgproject + 

innovatiepact levenslang wonen)
• vb. Aalst reconversie Tupperwaresite

Door verdichting komt er ruimte vrij voor gemeenschappelijk gebruik van grond op de site en andere 
synergiën. Moedig als lokaal bestuur samenwerking van de omgeving met de economie zeker aan!

,,Meervoudig gebruik van buffers

Overgangsruimten tussen verschillende bestemmingen, zoals industriebuffers en woonwijkranden 
zijn nu vaak ingericht met saaie groenzones. Dit kan op een veel aantrekkelijkere, dikwijls ook 
duurzamere manier, in de omgeving geïntegreerd worden. Herdenk de invulling ervan!

Projectontwikkelaar I4 Real Estate – Activiteiten gebruiken om te bufferen (van bedrijvigheid naar wonen): 
“Creëer bij voorkeur overgangsgebieden met actieve ondersteunende functies in plaats van passieve groenzones: het in
richten in deze overgangszones van gemeenschappelijke parkeerplaatsen, een open regenwaterbuffer, een gemeenschap
pelijke groene energievoorziening, een open verzamelplein voor noodsituaties.
Jammer genoeg beperkt de bestaande omzendbrief dergelijke invulling maar al te vaak waardoor waardevolle ruimte 
onderbenut wordt. Een actuelere versie zou veel meer mogelijkheden scheppen.”

i4 Real Estate wil bufferzones als overgangsgebied benoemen en in bepaalde mate ook nuttig 
gebruiken. 

‘Huisnijverheid’ = vastgoedvorm in het overgangsgebied van de bedrijvenzone naar de aanpalende 
woonzone, waarbij naast een werkplek, kwalitatief onder hetzelfde dak ook een woonplek wordt 
ingericht, en de groenbuffer ten dienste van de woonplek wordt ingericht. Deze vastgoedvorm heeft 
als doel op een meer geïntegreerde maar tevens kwalitatieve manier de overgang te realiseren 
tussen het werkgebied en het aanpalende woongebied.

De zone ‘huisnijverheid’ kan worden afgebakend aan de kant van het werkgebied met een 
werkstraat en aan de kant van het woongebied met een woonstraat. 

Uitgiftebeleid

Wie commercialiseert het terrein?

Is het terrein eigendom van uw stad/gemeente dan kan u het zelf actief ontwikkelen en opnieuw 
commercialiseren. Hiervoor kan u samenwerken met een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
of zelf alleen het kader bepalen voor private ontwikkelingen. Ook samenwerkingsvormen met 
een aantal actoren (contractueel of via een samen op te richten vennootschap) behoren tot de 
mogelijkheden. 
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Voorbeelden van instrumenten voor het verwerven en (later) het vermarkten van gronden zijn: 

pp ontwikkeling door overheid en huidige eigenaar van een financiële samenwerkingsovereenkomst 
met inbreng van gronden in een beheersmaatschappij voor pps-constructie (met financieel risico 
voor overheid en privé)
pp ontwikkelingsovereenkomst met eigenaar (bestaand bedrijf of andere eigenaar) waarbij eigenaar 
zelf ontwikkelt met randvoorwaarden van de overheid
pp aankoop na onderhandeling: overheid ontwikkelt of pps met andere private ontwikkelaar

Als de zone privé-eigendom is, dan kan u in samenspraak met de eigenaar(s) de uitgiftevoorwaarden 
vastleggen. 

Het uitgifteplan

Samen met het inrichtings- en beheersplan, voorziet de ontwikkelaar van de zone ook een 
uitgifteplan.

Dit plan bevat minstens:

pp voor elke kavel de verplichtingen met het oog op een rationeel en zuinig ruimtegebruik met 
aandacht voor de inplanting van de gebouwen; deze kunnen eventueel afhankelijk zijn van de 
activiteiten van de bedrijven
pp de evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders
pp een eventuele bouwverplichting en/of exploitatieverplichting 
pp de modaliteiten die het toezicht en het beheer verzekeren
pp de stedenbouwkundige verplichtingen

Welke uitgiftevoorwaarden stelt u?

Welke bedrijven komen in aanmerking voor de aangeboden terreinen, en welke voorwaarden stelt 
uw gemeente bij dit aanbod? 

Geeft u als gemeente de voorkeur aan verkoop of concessie? Die keuze hangt onder meer af van 
strategische overwegingen (concessies zijn tijdelijk waardoor de voorwaarden na verloop van tijd 
kunnen veranderen, waardoor ze ook moeilijker commercialiseerbaar zijn), financiële overwegingen 
(eenmalige of gespreide betalingen, risico op niet-betaling en administratiekosten) en fiscale 
aspecten (registratierechten).

Als lokaal bestuur kan u ook andere voorwaarden stellen:

pp deelname aan parkmanagement 
pp voorwaarden op vlak van duurzaamheid

LET  OP! 
Té strikte uitgiftevoorwaarden kunnen al snel zeer selectief zijn en de ontwikkeling van de site 
belemmeren. In de praktijk is al gebleken dat strenge voorwaarden op vlak van tewerkstelling per 
hectare, type activiteiten of solvabiliteit het voor sommige bedrijven erg moeilijk maakt om nog een 
geschikte locatie te vinden. Bovendien kan dit leiden tot lange periodes van leegstand waarbij u 
groeikansen misloopt voor uw lokale economie. 
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De grondprijs

De prijzen voor industriegronden zijn vandaag vrij laag. Stedelijke locaties hebben een hogere 
grondwaarde. Vandaar meestal de reflex om deze automatisch om te vormen tot woongebied. 

Als u als lokaal bestuur multifunctionele invulling wil stimuleren, kan u best de mogelijkheid van 
prijsdiversificatie bekijken.

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten tegen te gaan, kan u voor saneringswerkzaam-
heden een financiële tegemoetkoming verkrijgen.

Vergeet de communicatie niet 

Iedereen op de hoogte

Informeer bedrijven, gemeentelijke diensten, bedrijventerreinontwikkelaars/intercommunales, privé-
ontwikkelaars en buurtbewoners die bij het ontwikkelingsproces betrokken zijn tijdig en voldoende 
over de plannen. 

Denk daarbij grondig na over het juiste tijdstip en de boodschap. Beslis hoeveel ruimte er is voor 
inspraak en geef dit ook duidelijk aan. Communicatie mag immers niet te vroeg. Zorg dat u al 
duidelijke plannen kan voorleggen en het project voldoende kadert, anders creëert u verwachtingen 
die de gemeente misschien niet kan invullen. 

Bij sommige bouwontwikkelingen is het wel nodig snel in communicatie te gaan. Geruchten die 
de ronde gaan doen kunnen tegenreacties uitlokken. Om dit te vermijden is het beter om snel 
duidelijkheid te bieden.

Besteed voldoende tijd aan de opbouw van een draagvlak. U hebt hierin een belangrijke rol 
als facilitator van de twee-richtingscommunicatie en indien nodig als bemiddelaar. Overtuig de 
betrokkenen van de win-winsituatie. Vraag van de buurt begrip voor de economische activiteiten, 
maar uiteraard ook van de onderneming respect voor de buurt. 

Realiseer u dat u een veranderingsproces in gang zet. “Elke verandering in de directe leefomgeving 
stuit op verzet”… Het is de taak van het lokaal bestuur of de projectontwikkelaar mensen naar deze 
verandering te begeleiden. ‘Wat’ is ondergeschikt aan ‘Hoe’ en ‘Wanneer beginnen’.

Via welke kanalen kan u over het actieplan communiceren? 

Enkele bruikbare instrumenten om ervoor te zorgen dat het plan leeft binnen de stad of gemeente, 
voor iedereen duidelijk is en breed aanvaard wordt:

pp Maak een webpagina aan waarop de informatie makkelijk toegankelijk is voor iedereen.
pp Organiseer workshops om het plan toe lichten, te bespreken en feedback te ontvangen.
pp Voorzie fysieke informatiepunten om het bewustzijn te verbeteren en enthousiasme/
betrokkenheid te creëren.
pp Voer intern onderzoek om het begrip en de mate van betrokkenheid in kaart te brengen.
pp Ontwikkel visuele elementen (infobord, maquette, …) om de acties op de zone publiekelijk 
herkenbaar te maken.
pp Informeer regelmatig over de voortgang van het actieplan in het stads-, gemeente- of 
ondernemers magazine.
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Voorzie een communicatieplan

Analoog en conform het actieplan kan u best ook een communicatieplan opmaken.

Als voorbeeld het communicatieplan van Moerbeke-Waas:

Een participatietraject – van buiten naar binnen denken

[bron: Intercommunale Leiedal]

Als u burgerschap wilt (h)erkennen en hen stimuleren mee te denken in het ontwikkelingsproces van 
de woonwerkzone dan kan u een participatietraject organiseren.

Hoe u dit aanpakt, leest u hieronder.

Participatie is bezig zijn, bezorgd zijn, engagement, interesse, beleving, toe-eigening, emotie, 
eigenaarschap, positieve vibes vanuit de leefwereld van de mensen en niet vanuit de beheerswereld.

Wat vindt u van  
wat wij bedacht hebben? Wat vindt u?
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Stap voor stap:

1 aankoop site/pand (eventueel)
2 workshop 1 met ontwerpteam, eigenaar(s), gemeente, experten (vb. intercommunale, 

ontwikkelaars, …), inwoners en buren, studiebureau(s)
3 burgers betrekken (communicatie)
4 RUP opstellen (evt.)
5 workshop 2 met stakeholders: participatie rond inrichting
6 burgers betrekken (communicatie)

tips
bij 
participatie

1 Baken de participatieruimte goed af.
2 Er zijn altijd randvoorwaarden waar u niets kan aan doen.
3 Gebruik het woord participatie niet ijdel. Soms is al zoveel beslist dat er nauwelijks ruimte is 

tot keuze. Zet dan geen participatieproject op en geef gewoon degelijke informatie.
4 Participatie gaat over grote, maar ook kleine dingen.
5 Elk participatietraject is maatwerk. ‘De’ participatie van ‘de’ burger in ‘de’ projecten bestaat 

niet. ‘Het’ traject en ‘het’ participatieproject bestaat dus ook niet.
6 Participatie is niet noodzakelijk consensusgericht.

Maak een participatieproject laagdrempelig, leuk geanimeerd, gericht naar mensen toe en koppel het 
aan een populaire activiteit.

Wat kan u als gemeente doen?

In hoofdstuk 2.2 van dit draaiboek is al eerder een overzicht van maatregelen gegeven om …

pp het draagvlak voor ondernemingen in woongebied te verhogen
pp de hinder naar omwonenden te beperken 
pp ondernemingen aan te zetten om initiatieven te nemen om de relatie met de buurt te verbeteren 

Realiseer een site waar alle betrokkenen en omwoners fier op zijn

U wilt natuurlijk met de nieuwe woon/werk-site een aangename buurt creëren waarin alle bewoners 
en ondernemers gelukkig zijn en met elkaar in harmonie samenleven. Hoe u dit in de praktijk van bij 
het begin en gedurende het volledige bouw- en ontwikkelingsproces op de site in goede banen leidt, 
leest u in dit hoofdstuk.
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I4 Real Estate gaf ons in deze fase van het project nuttige informatie, die we u graag ook stap 
voor stap meegeven. 

Projectontwikkelaar I4 Real Estate uit Gent is gegroeid vanuit de operationele bedrijven 
BROCAP en TREMIS en legt zich toe op complexe vastgoedontwikkelingsprojecten, waarbij 
intelligent en creatief dient omgegaan te worden met ruimte en functies. 

De projectontwikkelaar zoekt in de eerste plaats naar een draagvlak ter realisatie van hun 
ontwikkelingsplannen en werkt daarbij heel nauw samen met de gemeentelijke overheden. 

Bij het creëren van een ruimtelijke context op basis waarvan hun plannen kunnen worden 
uitgewerkt, dient steeds de gepaste flexibiliteit getoond te worden. Zo slaagt men er 
makkelijker in om de problemen van het verleden op te lossen en de hindernissen van het 
ontwikkelingsproces uit de weg te gaan. 

I4 Real Estate staat als ervaringsdeskundige in voor: 
pp een kwalitatieve begeleiding in het beleidsmatig ondersteund veranderingsproces
pp het definiëren van beheerconcepten die verantwoord worden naar de omwonenden en 
andere belanghebbenden toe 
pp het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit op langere termijn

 
Wenst u meer te weten over i4 Real Estate, neem vrijblijvend contact op met: 
Kristof De Smet, Managing director, Waterlelielaan 1, 9032 Wondelgem (Gent), Tel. 09 227 11 85

Kandidaat-kopers gepast verder helpen

Bij de invulling van de woon/werk-zone kan u verwachten dat de toekomstige eigenaars en 
gebruikers de grenzen van wat mag, steeds zullen aftoetsen.

Informeer kandidaat-kopers daarom uitgebreid over de voorwaarden die specifiek gelden voor de 
woon/werk-zone. Geef hen ook enkele tips mee van eenvoudig toe te passen maatregelen die ze 
kunnen nemen om de zogenaamde inwendige orde te bewaken en steeds te streven naar een goede 
verstandhouding met de buurt (zie hoofdstuk 2.2).

i4 Real Estate: “Het heeft geen zin om bij de verkoop van een bedrijventerrein of een woon/werkplek de kandidaat
koper te overladen met moeilijk na te leven verplichtingen en voorwaarden. We geven steeds de voorkeur aan laag
drempelige instapformules die de ondernemers makkelijk kunnen bekostigen en uitvoeren. Eens de ondernemer aan 
boord is, kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt omtrent het streven naar een verbeterde duurzaamheid van 
diens activiteit. Met het ontwikkelen van huisnijverheidzones, spelen we trouwens in op een nijpende vraag naar ruimte 
om gemengd te wonen en te werken.”

tip
kwaliteits
kamer

Via verkaveling en stedenbouwkundige vergunningen stapsgewijs locaties toewijzen kan ook.  
In Ronse hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met een kwaliteitskamer. Deze kamer beoordeelde de 
voorstellen per kavel en gaf advies over de vergunningsaanvragen.  
LET  OP!  Dit werkt misschien wel vertragend.
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Praktijkvoorbeeld
De Hoorn Leuven,  
creatief leven in een brouwerij
[bron: Vakblad ‘ruimte 28’ [Economie] (dec 2015) – www.vrp.be ]

 

In leuven sloegen in 2006 zeven jonge ondernemers de 
handen in elkaar om een werkomgeving te creëren waar 
kruisbestuiving, innovatie en ondernemerschap centraal 
moesten staan. In het beschermd monument de Hoorn, 
de oude Stella Artois-brouwerij ontwikkelden ze een mix 
van kantoren voor creatieve economie, een incubator/
dienstencentrum voor starters, vergaderfaciliteiten, 
evenementenzalen in de historische brouwzalen en 
horeca. Bij de huurders screenen ze op hun intentie om 
deel uit te maken van de co-working community. 

Het braakliggend stuk grond naast de café is een tijdje 
ingepalmd als pop-uppark, maar nu is het definitieve 
‘formele’ park in aanleg een dynamische plek die ook 
leven brengt aan een nieuw Leuvens stadspark.

Naast het huidige gerealiseerde complex voorziet men 
ook een hoogbouwvolume van tien verdiepingen met 
bijkomende congresfaciliteiten, een uiteenlopend aanbod 
werkruimtes (flex tot high-level kantoor) en een nieuwe 
vorm van korte-termijnhuisvesting voor creatieve expats.
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De site voorbereiden

Naargelang de site een complexere ruimte is, zal men deze opdelen in percelen. Elk deelgebied heeft 
typische kenmerken, kwaliteiten en knelpunten. Het vervult een bepaalde rol in het gebied en heeft 
een eigen ontwikkelingsperspectief en misschien zelfs een eigen gebiedsgericht beleid.

Zeker bij de ontwikkeling van een woonwerkzone dient men hiermee rekening te houden.

In het actieplan heeft u een inrichtingsplan opgesteld waarin u voorwaarden hebt geformuleerd voor 
de algemene inrichtingsprincipes. In deze fase treft u voorbereidingen om deze waar te kunnen 
maken.

Afhankelijk van de staat waarin de zone zich bij aanvang bevindt, kan u zich volgende vragen stellen. 
Misschien is actie nodig vooraleer u de site kan invullen met functies en activiteiten:

pp Is de bodem voldoende gesaneerd voor de beoogde bestemming van de deelgebieden?
pp Zijn er bedrijfspanden op de site die eerst afgebroken of gerenoveerd moeten worden? 
pp Hebben aanwezige eigenaars op de grond plannen waarmee u vooraf best rekening houdt?
pp Zijn er voldoende voorzieningen aanwezig op vlak van veiligheid, mobiliteit, Internet, 
nutsvoorzieningen en dergelijke om de goede werking van de toekomstige activiteiten op de site 
te verzekeren? 
pp Is er nagedacht over de toegankelijkheid van het gebied vanuit verschillende toegangswegen  
en -modaliteiten? Ook voor de aanleg van een weg kan u een subsidie aanvragen.
pp Voldoet de site aan de parkeerbehoefte?
pp Is er aandacht voor de aanleg van veilige fiets- en voetgangerswegen om het gebied te 
doorkruisen en kortere verbindingen mogelijk te maken?
pp Is er nagedacht over afwatering en ecologische maatregelen?
pp Zijn er bepaalde historische elementen die men wil bewaren op de site?  
Voor renovatie van onroerend erfgoed kan u subsidies aanvragen.
pp Welke maatregelen zijn vooraf nodig om een intensief en flexibel ruimtegebruik te verzekeren?

tips
een ‘open’ 
woonwerk
zone

pp Maak de samenhang wonen-werken visueel aantrekkelijk. Verwerk overgangsruimten zoals 
gevels, randen, buffers, publieke ruimten op een aantrekkelijke manier in de omgeving.  
Het oog wil ook wat! 
pp Open de industriële doos met een venster, terras, of buitenshowroom…  
Toon openlijk de economische activiteit aan de buitenwereld. 

Bedrijven een locatie toekennen

Eens bekend is wat de zone te bieden heeft, bieden kandidaat-kopers of -huurders zich aan voor een 
kavel of pand.

Hoe bepaalt u of u deze kan toelaten op de woonwerkzone en welke kavel of pand u deze toewijst? 
Voka ontwikkelde met dit doel volgende tools:
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Tool: afwegingskader voor de vestiging van een onderneming op een professionele locatie 
buiten bedrijventerreinen

Doel: te weten komen of de economische activiteiten van een bedrijf al dan niet verweefbaar zijn. 

Manier van werken: aan de hand van een aantal gerichte vragen wordt het potentieel van een zone 
voor multifunctionele invulling in kaart gebracht. Na het invullen van de vragen met ‘ja’, ‘neen’ of 
‘min of meer’ geeft de tool een kleurindicatie. Hoe meer er ‘ja’ wordt aangeduid, hoe groener de balk 
wordt. Hoe meer er ‘neen’ wordt aangeduid, hoe roder. Wanneer het groene duidelijk overweegt 
is er een grote kans dat de activiteit verweefbaar is met woonfuncties. Er wordt niet gewerkt met 
percentages.

De tool vindt u in bijlage BIJ324-afwegingskader onderneming-blanco.

Afwegingskader 
voor de vestiging van een onderneming in een woonwerkzone

stad/gemeente + te onderzoeken site:

Kunnen de nodige vergunningen (milieu, bouw, …) op deze locatie 
afgeleverd worden? 

Ja
Min of meer
Neen

Is de onderneming lokaal verankerd (lokale ondernemer, veel lokale 
werknemers, veel lokale klanten, …)

Ja
Min of meer
Neen

Is het voor de onderneming een pluspunt om buiten 
bedrijventerrein gelegen te zijn (visibiliteit, bereikbaarheid,… )?

Ja
Min of meer
Neen

Is er voldoende engagement van de onderneming om een goede 
relatie met de buurt uit te bouwen?

Ja
Min of meer
Neen

Is er voldoende ruimte beschikbaar voor de groeiverwachtingen? Ja
Min of meer
Neen

Is de kostprijs van de terreinen/gebouwen aanvaardbaar? Ja
Min of meer
Neen

Is de site goed bereikbaar voor medewerkers (wagen, openbaar 
vervoer, te voet of per fiets)?

Ja
Min of meer
Neen

Is het bedrijf volgens Vlarem ingedeeld in klasse 2 of 3 of niet 
ingedeeld? (en dus geen klasse 1 onderneming)

Ja
Min of meer
Neen

Is de site goed bereikbaar voor klanten / bezoekers? Ja
Min of meer
Neen

Zijn er reeds economische activiteiten aanwezig in de buurt? Ja
Min of meer
Neen

Is de site goed bereikbaar voor aanvoer/afvoer van goederen Ja
Min of meer
Neen

Veroorzaken reeds bestaande economische activiteiten weinig of 
geen problemen in de buurt?

Ja
Min of meer
Neen

Zijn de parkeermogelijkheden afgestemd op de noden van het 
bedrijf?

Ja
Min of meer
Neen

Zijn er weinig hinderklachten (andere dan deze van bedrijfs
activiteiten vb van wegen, recreatie, …) uit deze buurt?

Ja
Min of meer
Neen

Ondervindt de onderneming problemen bij het vinden van locaties 
op BT (niet voldoen aan toewijzingscriteria)?

Ja
Min of meer
Neen

Kunnen de geplande activiteiten uitgevoerd worden met voor de 
buurt aanvaardbare hinder?

Ja
Min of meer
Neen

Kan de herlocalisatie gebeuren zonder veel problemen voor het 
bestaande personeel?

Ja
Min of meer
Neen

Kan de brandweer voor de geplande actviteiten gunstig adviseren, 
eventueel mits realiseerbare voorwaarden?

Ja
Min of meer
Neen

Afwegingskader opgesteld in het kader van het project Spazio

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ324_afwegingskader_onderneming_blanco.xlsx
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Intake van bedrijven

,,Hoe gebruikt u de matrix bedrijfslocaties bij vestigingsvragen?

Op basis van de bedrijfsactiviteiten kan u een bedrijf met een locatievraag aan de hand van uw 
ingevulde matrix informeren over de verschillende zones waarin de activiteiten gevestigd kunnen 
worden.

Het gebruik van de Matrix locaties vindt u terug in hoofdstuk 3.1.3. 

,,Kandidaatkopers gepast verder helpen

Bij de invulling van de zone kan u verwachten dat de huurders/kopers de grenzen van wat mag zullen 
aftoetsen.

Informeer kandidaat-kopers uitgebreid over de voorwaarden die specifiek gelden voor de woonwerk-
zone.

Geef hen de tips mee van maatregelen die ze kunnen nemen om een goede verstandhouding te 
onderhouden met de buurt. (zie hoofdstuk 2.2)

i4 Real Estate: “We geven er de voorkeur aan laagdrempelig te zijn bij intake van een bedrijf. Pas achteraf maken we 
de nodige afspraken met het bedrijf op vlak van reglementering. We willen speciaal inspelen op de vraag van bedrijven 
die anders geen plek vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld met een bepaalde gemeente een afspraak gemaakt om een stuk 
bedrijventerrein naast dat van de intercommunale te mogen ontwikkelen. Onze bedoeling daar was een aanbod te 
creëren complementair aan dat van de intercommunale.”

tip
kwaliteits
kamer

Via verkaveling en stedenbouwkundige vergunningen stapsgewijs locaties toewijzen kan ook.  
In Ronse hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met een kwaliteitskamer. Deze kamer beoordeelde de 
voorstellen per kavel en gaf advies over de vergunningsaanvragen.  
LET  OP!  Dit werkt misschien wel vertragend.

,,Misschien beslist u meer gestuurd contacten te zoeken met ondernemers?

Dit kan op formele manier door hen op gemeentelijke activiteiten uit te nodigen om uw aanbod 
bekend te maken.

Ook informeel communiceren, één op één, kan vruchten afwerpen. 

Oppikken en nauwgezet opvolgen van de reacties van de kandidaat-ondernemers met persoonlijk 
contact is daarbij belangrijk. 

Als u er in slaagt een bekende onderneming aan te trekken, kan dit ook andere ondernemers 
aanzetten zich in de zone te vestigen.
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Als u de focus op starters legt, hou er dan rekening mee dat inzetten op samenwerking belangrijk is 
voor starters: ‘ik worden wij’! Geef hen de gelegenheid een netwerk uit te bouwen, intern en extern, 
met boekhouders, advocaten, oudere zaakvoerders.

Vb. Maandelijkse Voka Breakfastclub met pitches van jonge ondernemers en info-uitwisseling in 
Gent en in de Denderstreek. Of de Voka Spin-off werkgroep met focus op co-housing en coaching 
(groepsgebouwen en pop-ins).

Een startersgebouw met faciliteiten die hun opstart vergemakkelijken kan jonge ondernemers een 
(tijdelijke) oplossing bieden in de woonwerkzone. 

Praktische aanpak van bouw-/renovatieprojecten

Dikwijls start het project vanuit een schets/concept/ontwerp, meestal enkel van het projectgebied. 
Het is echter zeer belangrijk ook de brede omgeving mee in kaart te brengen en niet alleen het 
projectgebied! Dit laat toe ook de impact van het projectgebied op de omgeving snel in kaart te 
brengen.

Eens de gebouwen zijn afgebroken vindt vaak een ongeplande invulling van het gebied plaats, 
bijvoorbeeld parkeerplaats of speelgebied. Hou hiermee rekening met de invulling van de zone, 
probeer deze functies ook bij de nieuwe ontwikkeling te voorzien. 

In elk geval is het belangrijk pro-actief een visie uit te werken en reeds bij de afbraak duidelijk te 
maken hoe de zone zal ingevuld worden. Realiseer de zone zo snel mogelijk.

Afhankelijk van wie zich eerst komt vestigen in de woonwerkzone, kan dit daarop afgestemde 
activiteiten aantrekken. Spin-offs, maar ook bijkomende diensten zoals horecavoorzieningen kunnen 
volgen. 
Vb. een koffiebar, co-workspace.

Voorzie lange termijn kwaliteitsbewaking van de woonwerkzone 

,,Het aspect duurzaamheid niet vergeten

Het Zuid-Afrikaans woord voor duurzaamheid is ‘ volhoubaarheid’. Het ontwerp van een gebouw/
site moet een lang leven beschoren zijn, afgestemd op multifunctionaliteit en flexibiliteit, rekening 
houdend met de fasering in bouw- en invullingsproces.

Analoog met de werking op een bedrijventerrein kan ook in een woonwerkzone een beheersplan 
praktisch tot zijn recht komen.

,,Denk ook aan het beheer

Een RUP bevat meestal de hoofdstukken over de inrichting en de voorschriften, maar het hoofdstuk 
‘beheer’ wordt hier niet in behandeld. Nochtans is dit aspect belangrijk om een context te creëren 
om een langetermijn-kwaliteitsbewaking van de zone te kunnen garanderen. Eventueel kan men dit 
koppelen aan de aankoopakte/parkakte.
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Het stappenplan naar een multifunctioneel ingevulde zone

Spazio presenteert u in de bijlagen ook een praktisch overzichtelijk stappenplan. Hierin komen o.a. de 
aandachtspunten, de werkwijze en suggesties wat er qua inhoud kan opgenomen worden aan bod.

Het is niet de bedoeling al de aangehaalde onderwerpen of vragen op te nemen. Stel u als gemeente 
hierbij ook de vraag welke punten (niet) relevant zijn en welke overwegingen/aandachtspunten u 
bijkomend kan meenemen.

Het stappenplan kan u terugvinden als bijlage BIJ324-stappenplan zone achteraan.

Even checken of niets over het hoofd werd gezien

De checklist helpt de gemeentelijk ambtenaar om het overzicht te bewaren van aandachtspunten 
die bij het opstellen van de analyse lokale bedrijfshuisvesting aan bod komen. De verschillende 
mogelijkheden worden per te behandelen vraag opgesomd.

De checklist kan u terugvinden als bijlage BIJ324-checklist zone achteraan.

3.2.5
De Spazio-deelnemers pakten het zo aan

Algemene aanpak 

Bij de aanvang van het project hadden de meeste Spazio-deelnemers al een pilootzone voorgesteld. 

Het opstellen van hun beleidsvisie en het maken van het economisch profiel heeft in sommige 
steden/gemeenten geleid tot nieuwe inzichten. Ook gewijzigde omstandigheden of nieuwe 
opportuniteiten gaven aanleiding om hun keuze te herzien.

Uiteindelijk startten alle deelnemende gemeenten voor hun geselecteerde zone minstens 
ontwikkelingsplannen op.

De deelnemers werkten in samenspraak met de eigenaar(s) of in een participatietraject een of 
meerdere scenario’s uit voor multifunctionele invulling van hun zone. Met dit actieplan kunnen ze aan 
de slag om hun zone ook te (gaan) ontwikkelen.

De effectieve realisatie is voor de meesten toekomstmuziek. De weg ernaar kan lang zijn, maar 
iets om naar uit te kijken en de nodige bekendheid te geven. Via aangepaste communicatie op het 
geschikte moment pakt de stad of gemeente uit met een mooi ontwikkelingsproject.

Bij het in goede banen leiden van dit proces heeft het lokale bestuur een belangrijke rol als facilitator, 
coördinator of supervisor.

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ324_checklist_zone.pdf
https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ324_stappenplan%20zone.pdf
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De pilootzones

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de acht pilootzones. 

Aalst koos voor het opzetten van het project ‘Atelier Rechteroever’ en wil hiermee een oplossing 
zoeken voor de leegstaande panden in de wijk. Deze willen ze invullen met creatieve startende 
pop-up-ondernemingen en freelancers. Bij intrek in een pand kunnen de huurders genieten van een 
pakket voordelen en ondersteuning.

De stad Dendermonde voert een ontwerpend onderzoek in samenspraak met een ruime groep 
stakeholders. Hiermee gaat de stad op zoek naar haalbare scenario’s voor invulling van de Hollandse 
kazerne, deels onroerend erfgoed. 

Eeklo organiseerde een brainstormweek om voor de zone Boelare een onderbouwd RUP te kunnen 
uitwerken. Verschillende partners kwamen begeleid door een Spaans planoloog samen voor een 
ontwerpend onderzoek. Dit bleek een efficiënte vernieuwende aanpak om multifunctionele invulling 
van deze zone mogelijk te maken.

Geraardsbergen liet haar keuze vallen op een oude brouwerij, de Dendriasite, als stukje industrieel 
erfgoed binnen de lintbebouwing van een woonzone. Het unieke pand wekt inspiratie voor enkele 
creatieve denkpistes om verweven activiteiten te ontwikkelen.

Al enkele jaren geleden werd de suikerfabriek in Moerbeke afgebroken. Voor deze verlaten site werkt 
een studiebureau plannen uit waarin economische activiteiten, recreatie en wonen een plaats krijgen. 
Samen met de provincie werkt de gemeente aan een masterplan.

De stad Ronse heeft samen met de intercommunale Solva grootse plannen voor de nieuwe 
ontwikkeling van de site Cyr Cambier als overgangszone tussen industrie en wonen. Een oplossing 
voor ondernemers met beperkte ruimtevraag!

Het centrum van Wetteren wacht een creatieve toekomst door de ontwikkelingen op de Cordonnier-
site. Dit belooft een hotspot te worden voor creatieve economie naast de kunstacademie, midden in 
het centrum.

In Zele staat de site van de vroegere industriële wasserij Friswit na een bodemsaneringsproject al 
een hele tijd leeg. Deze paarse korrel, volledig omgeven door woongebied, zal in de toekomst plaats 
bieden aan woningen en KMO’s. 

1 Aalst

Een ambitieuze toekomst voor een wijk met toekomst

Aalst zet tijdens de projectperiode volop de lijnen uit voor een ambitieuze toekomst. In de omgeving 
van de Dender en het station staan vele grootschalige projecten in de steigers voor het Aalst van de 
toekomst. Tupperware, Tragel, Mijlbeek: allemaal transformeren ze industriële gebieden tot nieuwe 
stedelijke woonwijken net naast het hart van de stad.

Tussen deze nieuwe wijken ligt de 19e-eeuwse kern van rechteroever. Kenmerkend hiervoor zijn de 
industriële geschiedenis en gebouwen, de carnavalshallen en de specifieke rol als toegangspoort tot 
Aalst. Rechteroever is niet Linkeroever. Het is er altijd al net iets anders geweest – ‘over ‘t water’.
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In het voorjaar van 2014 maakt de stad de conceptstudie ‘Kern Rechteroever’ op. Om tot een 
ambitieus stadslandschap te komen zijn er drie werkvelden waarin Rechteroever zich nu al 
onderscheidt: het productief weefsel, het voorzienend weefsel en het sterk woonweefsel. 
Mogelijkheden genoeg om hierop tegelijkertijd nog veel winsten te boeken.

Het project SPAZIO helpt de stad vooruit met visievorming over deze werkvelden en plannen van 
concrete acties. Eindelijk krijgen de vele garage- en thuisondernemers in Aalst kansen om hun 
activiteit uit te breiden in een professionele stek.

Uit het toekomstplan van Voka Oost-Vlaanderen over de Denderstreek, TANARA 2030, concludeert 
de stad dat ze heel wat troeven heeft om het sterke, bestaande KMO-weefsel verder uit te bouwen 
en dat o.m. techniek, senioren als doelgroep, ICT en co-creatie hefbomen zijn voor hun economie.

Bruisend creatief ondernemerschap vult lege handelspanden in

Het ondernemerschap zit in het DNA van de wijk. Rechteroever telt een groot aantal handelspanden. 
Er zijn maar liefst 119 handelszaken in het geselecteerde gebied maar er is een grote frictieleeg-
stand. Nieuwe vormen van soms fragiel ondernemerschap vervangen de handelszaken die sluiten. 
Maar er blijven er ook leegstaan. Deze nutteloze panden maken de woonbuurt minder fraai en minder 
bruisend. Aalst wil hier ondernemerschap beter en sterker ondersteunen. 

De stad ziet het praktisch

Het duurt een tijdje voor Aalst beslist welke site zij als pilootzone kiezen uit de uitgebreide lijst 
potentiële sites. 

Uiteindelijk valt de keuze op een omvangrijke zone met veel verschillende eigenaars aan de 
rechteroever van de Dender. 

De stad Aalst formuleert in zijn 
bedrijfshuisvestings visie de ambitie om de 
leegstand slim aan te pakken en in te zetten 
op het aantrekken van kennis, onderzoek 
en creatief ondernemer schap. (cfr. CBS 
5 september 2014). Deze twee ambities 
gecombineerd brengt hen uiteindelijk tot een 
besluit…
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Een creatieve toekomst voor een productief stadsdeel

In een zorgvuldig overwogen redenering ontstaat het volgende plan:

Wijk Rechteroever, een KMO-zone aan de Dender in het midden van een dense woonwijk met kleine 
arbeiderswoningen en handelsfuncties zoals pizza-, pita-, bel- en nachtwinkels kampt met een dalend 
imago omwille van veelvoorkomende leegstand. 

Op basis van de verzamelde gegevens in de Locatus-databank lijst Aalst de leegstaande panden op in 
de zone.

Locatus categoriseert panden als ‘leegstaand’1 wanneer ze 
pp onmiddellijk beschikbaar en inzetbaar zijn
pp ze nutteloos zijn, noch voor de buurt en noch voor de eigenaars
pp ze door hun minder fraai uitzicht woonbuurten verloederd doen overkomen

Kernversterking door verweven van wonen en werken

De stad wil deze leegstaande handelspanden inzetten voor (startende) bedrijfsactiviteiten. Deze 
zullen de bestaande handels- en horecazaken versterken in plaats van de concurrentie aan te gaan. 
De invulling met een andere economische activiteit kan de buurt nieuw leven inblazen omwille van 
een aantal redenen:
pp Jonge tweeverdieners zijn potentiële klanten voor creatieve bedrijven zoals fotografen, 
fietsenherstellers, architecten en designers, die gepersonaliseerde en unieke producten 
aanbieden.
pp De werknemers van de nieuwe activiteiten maken zelf gebruik van de bestaande handelszaken,
pp De panden zijn vanwege een lagere aankoop- en huurprijs aantrekkelijker voor jonge starters dan 
deze in het centrum van de stad.

Binnen het kader van het project Stadsvernieuwing Aalst wil men nieuw potentieel aan trendy 
handels zaken, ambachtslui en creatievelingen aantrekken middenin een woonbuurt. In dat opzicht is 
Rechteroever een unieke kans deze campagne te combineren met het Spazio-project.

Atelier Rechteroever: pop-up werkplekken in een productieve buurt

De stad besluit eigenaars binnen de geviseerde wijk te overtuigen hun pand voor een proefperiode 
aan een voordelige huurprijs te huur te stellen als pop-up store/werkplek aan startende onder-
nemingen. De stad helpt om gepaste huurders te vinden. Het voordeel voor de eigenaar is het 
wegvallen van de leegstandsbelasting.

Met een lijst van beschikbare panden/eigenaars die geïnteresseerd zijn hun medewerking te 
verlenen, gaat de stad aan de slag. Ze stelt Entrakt als dienstverlener aan om matches te zoeken 
tussen eigenaars en huurders. 

1 Dit betekent dat ze leegstaan op het moment van het bezoek van de veldwerkers aan de stad en dat ze eventueel bij vorige 
bezoeken ook leegstaand waren.
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Klaar voor de bekendmaking!

Met een gerichte communicatiecampagne waaraan ook Voka haar medewerking verleent, kan de 
stad kandidaat-bedrijven informeren over de panden. De stad wil ook de omgekeerde toets maken en 
polst bij geïnteresseerde ruimtevragers welke eisen zij stellen aan een pand.

Aalst kiest voor een langzaam-aan-
communicatie:

pp Begin mei 2015 kondigen ze het project aan 
in het ondernemersblad Chipka en op de 
stadswebsite met getuigenissen van pas 
gestarte ondernemers.
pp Een persbericht trekt de campagne verder 
op gang. In de wijk pronken pancartes met 
het R-logo i.p.v. te huur/te koop-affiches aan 
de vensters en zijn flyers uitgedeeld. Het 
‘merk’ R staat voor ‘Rechteroever en eigen 
productie’.
pp Ook via facebook en twitter proberen ze de 
jonge ondernemers te bereiken. Als reactie 
volgt een retweet van Jan Hautekiet.
pp Hogent verleent haar medewerking om een 
digitaal marketingplan te ontwikkelen met 
de beschikbare panden. 
pp In mei en juni 2015 verschijnt een artikel in 
het Voka-tijdschrift Ondernemers en geeft 
Voka via haar nieuwsbrief bekendheid aan 
het project.
pp Aalst heeft een deelraad Industrie en 
nieuwe economie. Deze geeft ook feedback 
aan de ambtenaar lokale economie.

Het resultaat na 6 maanden…

pp 28 kandidaat-huurders
pp 2 ambassadeurs
pp 6 bezette panden waarvan één fabriekspand met ruimte voor meerdere kandidaten
pp 12 gesloten matches/contracten: 10 op Rechteroever (o.a. kunstatelier, meubelmaker, 
ontwikkelaar apps, dansschool, Kringwinkel (<Kilomeet), fotograaf/geluidskunstenaar, …)  
en 2 op linkeroever (foodtruck en koffiemenger)
pp Op 19 dec. 2015 start een tentoonstelling in een van de panden om kunstwerken te tonen en 
verkopen



120Bedrijfshuisvesting, hoe pakt u het aan?

Aalst laat het hier niet bij

Hogent denkt een digitaal marketingplan uit tegen december 2015. De bedoeling is een digitaal 
platform te ontwikkelen en onderhouden om zo een community van ondernemers, starters en 
bewoners uit te bouwen rond Rechteroever.

In 2016 biedt Aalst verdere ondersteuning aan de gevestigde ondernemers:
pp Om de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden bij creatieve starters ondersteuning te 
bieden, zal de stad samenwerken. 
pp Opzetten van peter- en meterschappen tussen starters en ondernemers
pp Hongerigen en dorstigen moet men ook laven. Misschien kan de uitbouw van horecazaak waar 
‘s middags de ondernemers terecht kunnen, soelaas bieden.

De stad denkt weloverwogen na over uitdagingen als:
pp personeelsinzet 
pp budget 
pp communicatie, draagvlak, bekendheid en continuïteit van het project 
pp opbouw van de community 
pp aanwakkeren van de ondernemingszin en –skills bij kunstenaars die ze willen aantrekken 

2 Dendermonde

Wat met het onderkomen van het Ros Beiaard?

De stad Dendermonde heeft ervoor gekozen om vanuit Spazio het al lopende project van de 
Hollandse Kazerne te bekijken als een interessant voorbeeldproject.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) stelt een aantal zones op het grondgebied van 
Dendermonde voor als geschikte locaties voor strategisch belangrijke projecten. In september 
2013 keurt de gemeenteraad de bestekken goed voor ontwerpend onderzoek op twee van deze 
locaties: de De Bruynkaai en de Hollandse Kazerne. Voor beide sites start een ontwerpend onderzoek 
waarbij men verschillende opties tegenover elkaar afweegt. De bedoeling is om hieruit enkele 
ontwikkelingsscenario’s voor te stellen.

Vervolgens onderzoekt men de inpasbaarheid in de omgeving, mobiliteitseffecten, economische 
haalbaarheid … Dit maakt het mogelijk een weloverwogen keuze te maken voor de daadwerkelijke 
ontwikkeling.

Eén van deze onderzoeken is gericht op de Hollandse Kazerne aan de Noordlaan. Deze 
infanteriekazerne uit de Hollandse periode (1828-1830) raakte als militair gebouw in onbruik 
in 1968 en is beschermd monument sinds 1994. Het oefenplein met de omliggende kleinere 
‘officierengebouwtjes’ zijn als stadsgezicht beschermd.
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Tot 2005 gebruikten enkele stedelijke diensten de kazerne als opslagruimte. Sindsdien staat ze 
grotendeels leeg. Eén van de dubbelhoog opengewerkte tongewelven doet dienst als stalplaats 
voor het Ros Beiaard. Het hoofdgebouw bestaat uit twee lagen van 14 baksteengewelven, maar 
de dakbedekking is vandaag in erg slechte toestand waardoor de baksteengewelven een vocht-
problematiek kennen. De zuidzijde, gericht naar de stad, heeft een kenmerkende arcaden gevel.  
Het omliggende terrein doet vandaag dienst als parking. 

Participatie via gesprektafels

Het studiebureau onderzoekt 
pp de potenties van verschillende ontwikkelingsscenario’s voor het unieke gebouw
pp hoe de eventueel nodige bestemmingswijzigingen in een RUP te vertalen 
pp hoe een Publiek-private samenwerking voor te bereiden

De opdracht voor de eventuele opmaak van een RUP is mee gegund met het ontwerpend onderzoek.

Gedurende het hele onderzoek betrekt de stad de eigenaar – De Regie der Gebouwen – en het 
agentschap Onroerend Erfgoed en bevraagt ze twee aanpalende eigenaars: een secundaire school 
en het cultuurcentrum CC Belgica. 

Op 2 juni 2015 wordt een infoavond gehouden voor een divers publiek van geïnteresseerden. Op 
deze avond presenteert het studiebureau de tussentijdse bevindingen van het tot dan toe gevoerde 
onderzoek. Het publiek krijgt de kans vragen te stellen en/of opmerkingen te formuleren en krijgt de 
presentaties achteraf op de website gepubliceerd. 

Op het inspraakmoment van 16 juni 2015 denken geïnteresseerden in beperkt groepsverband ook 
actief mee aan het project. Het studiebureau organiseert vijf gesprektafels:

militaire vestingen route
culinaire route
avondleven
recreatie
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1 de kazerne als betekenisvolle en monumentale schatkamer van de stad
2 programmering/bestemming van de kazerne
3 architectuur: wat zijn de mogelijkheden
4 het proces of traject als succesfactor
5 interessante voorbeelden en referenties

Per gesprekstafel kan iedereen zijn of haar ideeën of bedenkingen kwijt. Er vallen geen definitieve 
beslissingen, maar de bekomen inzichten neemt men mee in het verdere onderzoek. Alvast enkele 
ideeën hebben succes: het voorzien van diensten, kantoren, handelszaken, opslag- maar ook kleine 
productieruimten, horeca (in combinatie met) museumruimte voor het Ros Beiaard.

Ondertussen combineert het studiebureau de positief geëvalueerde bouwstenen met elkaar tot 
een aantal zinvolle scenario’s met een kosten- en batenanalyse. De kosten voor een reconversie 
van de site zullen zeker hoog oplopen, maar zijn ongetwijfeld nodig om een verder verval van dit 
waardevol onroerend erfgoed tegen te gaan. Intussen is ook de Erfgoedkluis van de Vlaamse 
overheid betrokken bij het project. Deze organisatie heeft heel wat ervaring met het ontwikkelen 
van maatschappelijk haalbare projecten in onroerend erfgoed en kan ook financieel participeren. 
Indien nodig zal de stad een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uitwerken om de huidige 
eenzijdige bestemming van de site – ‘gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’ – 
te verruimen of te wijzigen. 

3 Eeklo

Een compromis vinden voor verschillende eigenaars

In de zone tussen Boelare en Kerkstraat bevinden zich een aantal ondernemingen waaronder een 
keukenhandel en een tuincentrum, een jeugdcentrum, een voormalige drukkerij waar men een 
woonproject wil ontwikkelen en een oud schoolgebouw. Er is ook gedeeltelijke leegstand. De zone is 
volgens gewestplan voornamelijk bestemd als woongebied en ambachtelijke zone

Er zijn in deze zone door drie eigenaars verschillende bouwvergunningen aangevraagd, waarvan een 
aantal niet werden verleend. De stad wil hier wel nieuwe ontwikkelingen stimuleren maar dan binnen 
een duidelijk kader.

Een multifunctioneel ingevulde ambachtelijke zone realiseren

De stad Eeklo wil deze zone multifunctioneel invullen en de bestaande bedrijvigheid verderzetten 
met beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor kleine en micro-ondernemingen. 

De stad wil op basis van een potentie-onderzoek een Masterplan en vervolgens een RUP opmaken 
voor de ontwikkeling van dit binnenstedelijk woon- en werkproject. 

Aandachtspunten hierbij zijn:

pp De stad wil de bestaande ambachtelijke zone versterken en verweven met woonfuncties.
pp De ambachtelijke zone in de Boelare is ideaal gesitueerd om kleine bedrijven met een geringe 
omgevingsimpact in het centrum te lokaliseren. 
pp Het behouden van ambachtelijke activiteiten in het woongebied, aansluitend bij het centrum 
winkelgebied zorgt voor activiteit en levendigheid in de kern van Eeklo.
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Overleggend ontwerpen,  
een vernieuwende aanpak

Voor de opstelling van het RUP durft Eeklo 
uitpakken met een nieuw concept van 
overleggend ontwerpen. In deze methodiek 
werkt intercommunale Veneco samen 
met twee externe ontwerpers, Wilfried 
Vandeghinste en de Spaanse ontwerper 
Jordi Farrando. Tijdens een korte periode van 
één week in april 2014 zitten ze samen met 
de belangrijkste eigenaars om een eerste 
ontwerpplan uit te werken.

1 Tijdens het eerste overlegmoment op maandag kunnen de belangrijkste eigenaars hun plannen 
bespreken met de ontwerpers. Na het overleg brengen ze samen een bezoek aan hun site om de 
plannen toe te lichten.

Tijdens het overleg heerst in eerste instantie ongerustheid en weerstand van de eigenaars omdat 
het kader voor hen niet duidelijk is. Hieruit blijkt dat men bij de start van een dergelijk traject 
voldoende tijd moet uittrekken om het traject te duiden. Nu dachten een aantal eigenaars dat ze 
die plannen ook direct moesten uitvoeren.

2 Op een tweede overlegmoment op woensdag lichten de ontwerpers voorlopige schetsen toe aan 
de stad en de eigenaars. 

3 Tijdens het derde overlegmoment op vrijdag bespreken ze de eerste ontwerpplannen. Voor de 
zone waarvoor nieuwe bewoning wordt voorzien, zijn drie scenario’s uitgewerkt volgens meest 
gewenste densiteit, medium densiteit en hoge densiteit. Het aantal woningen is bepalend voor 
de financiële haalbaarheid van het project, maar de densiteit moet aanvaardbaar blijven. Hierbij is 
ook het aantal mogelijke parkeerplaatsen belangrijk. Discussie gaat voornamelijk over de voorziene 
publieke ruimtes en groenzones en de verrekenbaarheid in de verkoopprijs van de woonprojecten.

Na deze week wordt het plan bijgewerkt en afgestemd op de plannen van de drie grote eigenaars.

Ook de bewoners van de aanpalende straten worden betrokken

Inpassing van het plan in de buurt is een zeer belangrijk gegeven. Op 11 maart 2015 vindt een 
informatieve overlegvergadering plaats. De buurtbewoners krijgen een toelichting over het project en 
een rondleiding in de Kerkstraat, Boelare en Teirlinckstraat. In drie groepen worden per straat ideeën 
opgelijst. Bij het verdere ontwerp van het RUP zal men hiermee rekening houden.
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De weg naar een goed opgesteld RUP

De grootste uitdaging voor de stad Eeklo is het RUP flexibel genoeg te maken maar wel met 
duidelijke grenzen.

Het Masterplan en RUP bieden de mogelijkheid om op korte of langere termijn zaken te realiseren 
binnen een bepaald kader en vanuit een vooraf bepaalde visie.

Concreet wil de stad volgende aandachtspunten opnemen in het Masterplan en het RUP:

pp gemengde ontwikkeling!
pp doorwaadbaarheid en betere ontsluiting. Autoverkeer kan langs de Kerkstraat en langs de Boelare 
rijden zodat alles bereikbaar is. De centrale as is voor fietsers en voetgangers voorbehouden en 
sluit aan op het fietsnetwerk
pp de buurt betrekken
pp nieuwe eigenaars aantrekken en versterking van de bestaande bedrijven
pp groenvoorzieningen: boomgaard, parkje dichtbij jeugdcentrum, groenas langs de voormalige 
spoorweg
pp oud schooltje wordt bedrijvencentrum
pp nieuwe kantorenfunctie 
pp gedeeld parkeren met aandacht voor voldoende parkeerplaatsen op privaat terrein zodat er geen 
‘overdruk’ veroorzaakt wordt in de aanpalende straten. Zo niet komt de leefbaarheid in deze 
straten onder druk.

De bedoeling is uiteindelijk twee projectzones uit te werken: een voor werken met wonen toegelaten 
en een andere voor wonen met werken toegelaten.

Vooral voor de paarse zones wil Eeklo duidelijke kwaliteiten en voorwaarden vastleggen. De stad 
hecht hierbij belang aan het behoud van ambachtelijke activiteiten en lokale bedrijvigheid, het 
realiseren van stedelijke woonprojecten, kansen bieden aan mini-ondernemingen, ruimte voor groene 
economie en behoud van het Jeugdcentrum.
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Voor het gebied waarin het tuincentrum (kleinhandel – groothandel, in volle groei voor het gedeelte 
groothandel) is gevestigd, voorziet men verderzetting en beperkte uitbreiding van de huidige 
activiteiten (groene economie) met nabestemming wonen. Door deze nabestemming wil men deze 
firma de mogelijkheid geven om te herlocaliseren als ze te groot wordt voor de bestaande locatie.

De stad neemt de rol op zich om samen werking tussen de 
eigenaars op de site in goede banen te leiden. O.a. voor het 
ontwerpplan van inrichting zou een gezamenlijk parkeerterrein en 
toegangsweg voorzien moeten worden. De vraag is in hoeverre de 
stad dit kan verplichten.

De plannen voor het RUP zijn afgewerkt en de RUP-procedure met 
MER-screening en Openbaar Onderzoek is lopende.

4 Geraardsbergen

De stad kampt met een zeer lage jobratio (= aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd):  
42% ten opzichte van een Vlaams gemiddelde dat op 63% ligt. 

Met het Project Concordia 2020 wil Geraardsbergen de lokale arbeidsmarkt optimaliseren.  
Op ruimtelijk-economisch vlak stellen ze in kader van dit project enkele actiepunten voor:

pp het behoud en verder stimuleren van verwevenheid wonen-werken binnen het woongebied
pp het aanbod bedrijfsruimte structureren
pp nieuwe bedrijvigheid kansen geven
pp creëren van ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk verspreide bedrijvigheid

De stad wil elk bedrijf de best mogelijke vestigingsoplossing aanreiken.

Nergens in Vlaanderen is de verkoopprijs per pand zo laag dan in Geraardsbergen. Vergelijkbaar zoals 
in Wallonië. Dit is in elk geval een opportuniteit om nieuwe bedrijven aan te trekken. 

Het bedrijvencentrum van Geraardsbergen is inmiddels volzet. Een nieuwe KMO-zone wordt in 
2017 opgestart. Als startersstad wil Geraardsbergen bijkomende ruimte en kansen bieden aan jonge 
ondernemingen. Hiervoor hebben ze ook een starterscontract ingevoerd.

Met deze concrete plannen wil Geraardsbergen meteen ook haar imago bijschaven. 
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Nieuwe kansen voor een oude brouwerij

De dienst economie en wonen is de trekkende partij in het project en stelt enkele sites voor als 
pilootzone voor Spazio. In november 2014 komt het College samen om te oordelen of de dienst 
verdere stappen voor invulling van een multifunctionele zone kan aanvatten. Ze onderwerpen elke 
voorgestelde site aan een evaluatie van de mogelijkheden aan de hand van het Voka-afwegingskader 
(verweving wonen-economische activiteit). De Dendriasite komt er uiteindelijk als meest geschikte 
zone uit. Dit vormt de basis om in gesprek te gaan met de eigenaars om een voldoende gedragen 
concept uit te werken.

Aan de periferie van Geraardsbergen, in de verstedelijkte deelgemeente Onkerzele bevindt zich 
naast de voetbalpleinen in de Volderstraat een oude leegstaande brouwerij. Het vervallen gebouw 
met hangars en een koer kan als industrieel monument beschouwd worden. De site bestaat uit 
3 deelzones en is in handen van meerdere eigenaars. 

De stad wou op de Dendriasite 
in eerste instantie lofts en 
een woon- en zorgcentrum 
inplannen. Dankzij Spazio is 
de stad ervan overtuigd om 
te gaan voor een maximale 
multifunctionele invulling 
van de site met behoud van 
economische activiteiten. 

Bij de invulling van de site 
wil men ook een oplossing 
bieden aan het gebrek aan 
parkeergelegenheid, onder 
andere voor de voetbalclub.

Grootse plannen besproken

De stad wil het fabrieksgebouw behouden, vooraan woonzone creëren en achteraan invullen met 
economische functies. Er is plaats om appartementen, multifunctionele ruimtes en kantoren te 
voorzien. De koer kan als parking gebruikt worden en zelfs eventueel gedeeld met de buurt: in de 
week voor de werknemers, tijdens het weekend voor de voetbalsupporters.

Eind maart 2015 overleggen de dienst economie en de betrokken schepenen met de eigenares van 
het fabrieksgebouw. De eigenares geeft aan het Spazio- initiatief te appreciëren en is samen met 
een architectenbureau op zoek naar een creatieve invulling van het niet-woongedeelte van de site. 
Inbreng van derde partners is altijd welkom. Resultaat zijn deze voorlopige denkpistes:
pp retailruimte voor start-ups
pp showroom en uitvalsbasis webshops
pp seminarieruimtes/conferentiezaal/multifunctionele zaal 
pp co-working office: op dagbasis te verhuren kantoren met gemeenschappelijke facilities  
(it, printers, 3D-printers, vergaderruimtes, catering)
pp ruimtes waarin een mix van functies mogelijk is in de loop van de dag: bijvoorbeeld avondlessen 
en workshops overdag 
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Kansen voor starters op een unieke plek in een hippe stad

Het architectenbureau en de eigenares maken zich zorgen om het imagoprobleem van Geraards-
bergen. Hierin kan de stad een partner zijn. Ze geven ook het belang aan van een potentieel onder-
zoek om een goed businessplan voor verhuring te kunnen opstellen. De stadsdiensten opperen het 
voorstel om het aanbod van het project ook te promoten via lopende projecten (Geraardsbergen 
startersstad, TANARA, …) om zo spin-offs en studenten aan te trekken. Men overweegt ook de 
mogelijkheden voor pop-ups en pop-ins (huurmogelijkheden binnen bedrijven).

Eind mei volgt een bezoek aan de site samen met de partners. Met een plenaire vergadering eind 
juni 2015 start de officiële procedure voor de opmaak van een RUP. 

De gemeenteraad stelt in december 2015 het RUP voor bestemmingswijziging vast. De goedkeuring 
van Onroerend Erfgoed is ondertussen al binnen zodat men de vergunningen voor de werken al kan 
aanvragen. Definitieve vaststelling van het RUP verwacht men in mei 2016.

De eigenares en het architectenbureau hebben al een ontwerp klaar voor het woongedeelte. 

In november 2015 starten de afbraakwerken waarbij ze het gebouw asbestvrij maken en volledig 
strippen zodat ze het ‘veilig’ kunnen verklaren.

De stad neemt de communicatie en bekendmaking op zich. Met een citymarketingplan wenst de 
stad haar imago te verbeteren en vooral in te zetten op starters. Van zodra meer duidelijkheid, volgt 
verdere communicatie rond het Dendriaproject. 
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Plannen voor een open creatief centrum

Hoewel de invulling van de site waarschijnlijk pas vanaf 2017-2018 kan starten, komt het 
architectenbureau Aeon, dat er zelf ook gehuisvest wil zijn, al in november 2015 met het volgende 
voorstel over de vloer:

 
Het gebouw aan de straat-
kant is ongeveer het 
laatste fabrieksgebouw 
in oorspronkelijke staat in 
Geraardsbergen. Men wil dit 
gebouw op zich behouden 
en gemengd invullen. Dit 
uniek kader schept een 
aantal opportuniteiten. De 
5 meter-hoge kelders kunnen 
bijvoorbeeld ingezet worden 
als polyvalente zalen. Met een 
subsidie voor sanering van 
leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsruimten zijn de opruim-
werken al gestart. 

Het doel is de site als platform voor startende en groeiende ondernemingen te organiseren.  
Het moet een open centrum zijn waar je als starter geen lid van hoeft te zijn om aan de activiteiten 
deel te nemen. Op één unieke locatie samenzitten kan een onderlinge dynamiek doen ontstaan. 

Deze plek moet ook een oplossing bieden voor de problemen waarmee starters te kampen hebben: 

geld  
opstartkosten 

(locatie, internet, 
administratie)

geloofwaardigheid

ondernemers
kennis

isolement

DOOR GROEPS-
AANKOPEN 

KOSTEN 
DRUKKEN

COACHING, 
ONDER-

STEUNING 
AANBIEDEN

INTERACTIE 
BEWERKSTELLIGEN 

DOOR 
SAMENWERKING/
KRUISBESTUIVING 

BRONNEN DELEN

FLEXPLEKKEN/
VERGADER-

RUIMTE 
VERHUREN

LEREN  
VAN VOKA?

BIJ NETWERK 
AANSLUITEN 
(ZELFS INTER-
NATIONAAL)

ALS KLEINER BEDRIJF GEBRUIK 
MAKEN VAN HET PLATFORM
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Daarnaast wil men hier ook plek bieden voor:
pp tijdelijke huisvesting
pp co-sourcing van werknemers 
pp groene ondernemingen en internetshops (drop-off-functie of ophaalpunt)

5 Moerbeke-Waas

Van suikerfabriek naar een zone van wonen en werken

Moerbeke-Waas zit midden in de planning voor de reconversie van de oude suikerfabrieksite tot 
gemengde zone, als zij midden 2014 toetreden tot het project Spazio. 

De zone van de suikerfabriek is 11ha groot, paalt aan het centrum van de gemeente en heeft in het 
gewestplan de bestemming industrie.

Na de stopzetting van de industriële activiteiten zijn de gebouwen afgebroken. Momenteel is 
de zone dus braakliggend, met enkele weides en zonevreemde woningen. In deze zone wil de 
gemeente een combinatie van wonen, werken (KMO, handel en distributie, horeca), recreatie en 
gemeenschapsvoorzieningen. Eigenaar Iscal Sugar zit op dezelfde golflengte.

De gemeente wil verdere stappen ondernemen om voor dit groot gebied een bestemming uit te 
werken waar de Moerbeekse inwoners achter staan.

Het loopt niet altijd van een leien dakje

De herbestemming verloopt moeizaam omdat de kleine gemeente kampt met wettelijke 
beperkingen. Ze wil hier een gedeeltelijke herbestemming naar wonen realiseren, maar dit is voor 
een gemeente in buitengebied moeilijk. Nochtans toont de praktijk aan dat er heel wat mensen 
van buiten Moerbeke geïnteresseerd zijn om hier te komen wonen. De gemeente is mooi centraal 
gelegen tussen Antwerpen, Gent en Lokeren. De stijgende woningbehoefte werd ook aangetoond in 
een studie van 2011-2022. 

Bovendien is de ontwikkeling van een deel 
van het terrein als woonzone ook nodig. 
Dit maakt het voor de eigenaar financieel 
haalbaar om een deel recreatiezone te 
realiseren als buffer en tegelijk ook de link te 
leggen tussen bedrijvigheid en wonen. 
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Van industriezone naar gemengde zone 

Zowel de gemeente als de eigenaar Iscal Sugar willen inzetten op een combinatie van wonen, 
watergebonden recreatie, openbaar nut (aanleg van een park en polyvalente zaal) en een 
bedrijventerrein voor KMO’s.

De zone die nu al ingenomen is door woningen kan best de nabestemming ‘wonen’ krijgen.  
In het deel nabij de rotonde moet een zone voor openbaar vervoer behouden blijven.

Iscal Sugar was wettelijk verplicht dit terrein te saneren tot de achtergrondwaarde industriegrond.  
In de gesaneerde zones houdt men bij de herbestemming dus best rekening met de bodemtoestand. 

Het project in een ruimer kader geplaatst

Het GRS (2011) bevat een visie en implementatie voor de site maar deze werd opgemaakt voor de 
sluiting bekend was. 

Aangezien het project het gemeentelijk niveau overstijgt, kadert de provincie Oost-Vlaanderen dit 
begin 2015 in een breder project ‘reconversie bedrijfsbestemmingen’.

In februari 2015 keurde de Oost-Vlaamse deputatie het plan van aanpak goed voor het invullen van de 
site van de voormalige suikerfabriek in Moerbeke. Naast de suikersite breiden ze het te bestuderen 
projectgebied uit met de oude spoorwegbedding, de zone ten noorden van de suikersite met de 
NMBS-site, de site van Goossens en die van Adriaensen en de Moervaart zelf. Alles samen omvat 
het gebied nu 27,7ha waarvan 20,8ha industriegebied. 

Figuur projectgebied en grote spelers
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Naar een breed gedragen ambitieuze ontwikkeling

De provincie wil de concrete behoeften in Moerbeke en in de regio onderzoeken en de bewoners en 
relevante overheidsinstanties om input vragen. 

Een studiebureau helpt de provincie en de gemeente om het visievormingsproces in goede banen 
te leiden. Samen met de dienst ruimtelijke planning van de provincie en de stedenbouwkundig 
ambtenaar van Moerbeke werkt het in de plangroep de visie uit. Op basis van de resultaten uit deze 
studie en de input van stakeholders formuleren ze visievoorstellen en ruimtelijke scenario’s die 
uiteindelijk moeten leiden tot een masterplan voor de site. De kerngroep, bestaande uit de plangroep 
uitgebreid met burgemeester en eigenaar, zal uiteindelijk haar goedkeuring aan de voorstellen 
moeten verlenen. 

Figuur: Actie- en communicatieplan – timing

Samen een masterplan uitwerken

In mei 2015 organiseert de plangroep een workshop om behoeften op te sporen, maar ook om 
ideeën en mogelijke invullingen over de site te verzamelen. Deze ideeën leiden tot een aantal 
visievoorstellen. Wat is haalbaar en wenselijk? Via een ontwerpend onderzoek wil het studiebureau 
de voorstellen concretiseren in enkele visueel uitgewerkte ruimtelijke scenario’s.

Begin september 2015 komt de kerngroep (gemeente, eigenaar, provincie en architecten) samen om 
een eerste analyse en inventarisatie gepresenteerd te krijgen. Eind september worden voorlopige 
plannen voorgelegd op een participatienamiddag voor betrokken organisaties en administraties 
(Gecoro, gemeenteraad, …) en een infomarkt ’s avonds voor de bewoners.

De hoofden bij elkaar in drie werkateliers

Een goed gevulde raadszaal in het gemeentehuis van Moerbeke krijgt een SWOT-analyse en 
projectplanning over het gebied gepresenteerd. In drie werkateliers rond de thema’s ‘Bedrijvigheid 
en voorzieningen’, ‘Landschap en participatie’ en ‘Wonen’ wordt gediscussieerd met als resultaat 
volgende vaststellingen:
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1 Bedrijvigheid en voorzieningen

pp bedrijvigheid mengen met wonen
pp ondernemen op schaal van de dorpskern
pp Moerbeke als strategisch knooppunt op functionele fiets-o-strade

2 Landschap en recreatie

pp nieuwe programma’s integreren zich maximaal in het landschap
pp parkstructuur langs spoorwegberm, publieke as met recreatie langs de Moervaart
pp inzetten op verblijfstoerisme en zakentoerisme
pp mogelijke kleine haven voor kleine boten en kano-kajak infrastructuur

3 Wonen

pp eerste ontwikkeling (Terwest) is ver van het centrum. Combineren met een fietspad langs de 
Moervaart om de relatie reeds te versterken in de eerste fase?
pp centrum ‘verschuiven’ richting site via een plein met publiek programma en wonen
pp niet de auto maar de fiets voorrang geven langs de Moervaart 

4 Algemeen

pp grote schaal als voordeel voor omvattende visie van programmatie in relatie met het centrum, 
het landschap en de Moervaart
pp bepalen de regels de visie of net omgekeerd?
pp site inzetten als drager van functioneel fietsen in het dorp, relatie met Damstraat
pp dient de globale mobiliteit in Moerbeke herbekeken te worden?
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Wat als u 1000 m2 in Moerbeke ter beschikking krijgt?

’s Avonds kunnen de bewoners van 
Moerbeke vrij binnen en buiten lopen op de 
infomarkt om de informatieve panelen te 
bekijken maar ook om hun mening, vragen en 
bezorgdheden uit te drukken.

‘Wat als’-vragen nodigen hen uit voor een 
debat.

Bewoners konden ook op een kaart hun woonplaats aanduiden. Hieruit bleek dat de meesten van de 
200 bezoekers die avond uit Moerbeke zelf kwamen.

Ze werden ook geïnterviewd…

Een bewoner: ‘Ik ben een geboren Moerbekenaar, maar het centrum spreekt mij niet aan om er te wonen. Ik woon liever 
aan de rand en sta op 5 minuten met de fiets in het centrum. Voor winkels moet ik wel naar het centrum komen.  
Het zou handig zijn als er wat meer winkels bijkomen, ook aan de rand.’

wat
als …

wat
als …

… het centrum 
een groen hart 
kreeg?

… de suikersite 
een nieuw centrum 
zou worden?

… de site een volledig 
recreatiegebied 
zou worden?

… de site een 
energie-experiment 
wordt?

… ik (opnieuw) 
kan werken 
in Moerbeke?
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Resultaten infomarkt 

pp Moerbeke is een groen dorp, houden zo/versterken.
pp Moervaart als publieke drager met speelplein/park…, Moervaart is van iedereen!
pp Goede fietsroute van oost naar west, veilig fietsen in het dorp vanuit de woonwijken
pp Vapeurbrug als drager voor noordoost fietsverbinding
pp Situatie van Spoorwegstraat, Statiestraat, Eikenstraat behouden.  
Wel vraag naar minder verkeersbelasting in het dorp
pp Bus-terminus met parkeerplaats, oplaadpunt voor fietsen en andere
pp KMO brengt vrees voor meer verkeersbelasting.
pp Geen hoogbouw – geen standaard verkaveling – wonen in het groen
pp Nood aan serviceflats/assistentiewoningen (oud worden in vertrouwde omgeving)
pp KMO te vaak aanzien als industrie
pp Voorstel voor kleinhandel en lokale middenstand + dubbelgebruik van infrastructuur
pp Horeca als perfecte aanvulling op fiets- en watertoerisme
pp Groot speel- en sportterrein (jong en oud)
pp Ruimte voor jeugdbewegingen + polyvalente zaal voor het dorp
pp Kleine jachthaven in combinatie met horeca en toeristische infrastructuur
pp Ecologisch en energie bewust toekomstverhaal

Na deze communicatieronde krijgt in januari 2016 een definitieve visiekeuze vorm. Tegen maart 
2016 is het finale masterplan klaar. Dit omvat een onderzoekstraject en de ruimtelijke visie om dit te 
kaderen binnen het project Planologische ruil-desaffectatie, zowel binnen de gemeente als elders in 
de provincie. De gemeente Moerbeke heeft ongeveer 4 ha bouwgrond in eigendom die nu recreatief 
worden gebruikt (voetbalterreinen, gemeentepark, …) en waarvoor dus herbestemming mogelijk 
is. Dit wordt voorgelegd aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen en aan de gemeenteraad van 
Moerbeke.

In het masterplan is volgende invulling voorzien:

pp4 bouwvelden met 5-7 ha bedrijvigheid, 
3-4 ha wonen en 7,5 ha groen en recreatie

pp1 bouwveld met een mix van productieve 
eenheden met andere functies in 
een tweede bouwlaag en ateliers en 
ondersteunende functies gecombineerd 
met woningbouw.

pp1 bouwveld KMO-zone

ppeen evenementenplein en groenzone

ppwaterrecreatie langs de moervaart

pp vroegere spoorwegbedding als groene 
ruggengraat voor recreatie en als 
fietsverbinding
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Van RUP en MER naar realisatie van een gemengde zone

Begin 2016 start men het onderzoek naar de milieueffecten.
Eind februari 2016 is het definitief masterplan in aanloop naar het ruimtelijk uitvoeringsplan klaar. 
In maart worden de resultaten voorgelegd aan een expertenatelier en in een terugkoppelingsmoment 
voor de stakeholders.
Dan kan de effectieve realisatie starten en krijgt de site een nieuwe invulling. Als alles goed gaat, 
kunnen de werken starten in 2018 nog voor de volgende legislatuur.

6 Ronse

Opportuniteiten voor ondernemingen met beperkte ruimtevraag 

Ronse kampt met een hoge werkloosheid. Om dit probleem aan te pakken stimuleert het 
lokaal bestuur werken in eigen stad met enkele nieuwe projecten. Ronse hecht veel belang aan 
het voorzien van extra ruimte voor lokale ondernemingen met beperkte ruimtevraag en heeft 
al een wachtlijst van dit soort bedrijven. Daarom stelt de stad als voornaamste doelstelling 
‘ontwikkelingskansen creëren voor bestaande ondernemingen in de regio’.

De site van een oude textielfabriek biedt plaats voor wonen en werken

Ronse laat haar oog vallen op de site Cyr Cambier aan de Jan Van Nassaustraat. Deze maakt deel uit 
van een historische industriële cluster van bedrijvigheid ten westen van het stadscentrum van Ronse. 
Deze site herbergde oorspronkelijk een weverij-ververij. De stad, als actuele eigenaar van deze 
site, heeft inmiddels de oude gebouwen van de voormalige textielfabriek ‘Cyr Cambier’ en enkele 
aanpalende huizen gesloopt. De site is momenteel een met gras bezaaid terrein. 

Hier kan het stadsbestuur ruimte bieden voor lichte economische 
activiteiten in overeenstemming met de al in gebruik zijnde 
aanpalende site ‘Delbar’, een voormalige graanweverij die intussen 
werd ingericht als ondernemerscentrum. 
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In dit centrum zijn vijf werkruimtes (ateliers) met een gemiddelde 
oppervlakte van 130 m², vier kantoren met een gemiddelde 
oppervlakte van 47 m², een gemeenschappelijke centrale inkom 
voor ontvangsten, een vergaderzaal en een kitchenette beschikbaar 
voor startende ondernemers en bedrijven in volle groei. De ateliers 
en kantoorruimtes zijn er allemaal ingenomen, maar er is een vraag 
naar atelierruimtes van ongeveer een 500 m², al dan niet met 
kantoorruimte/showroom. De inrichting van de nieuwe zone kan 
complementair zijn aan het ondernemerscentrum.

Ten westen van het projectgebied bevinden zich de bedrijfsgebouwen van textielfabriek ‘Utexbel’. In 
een gradiënt van intensieve industrie naar de aanpalende woonstraten en het stadscentrum vormt het 
terrein Cyr Cambier de overgang. Hier wil Ronse activiteiten ontplooien met respect voor de omgeving. 
Met een combinatie van wonen en werken kan deze zone een waardevolle invulling krijgen.

Samenwerken aan een stadsvernieuwingsproject

In juli 2014 zet de stad de eerste stappen in het stadsvernieuwingsproject voor de invulling van 
de site Cyr Cambier. Er is een afzonderlijk PRUP Snoecklaan – Zonnestraat, in februari 2012 
goedgekeurd door de minister. De bedoeling is het betrokken projectgebied om te vormen tot 
gemengd regionaal bedrijventerrein type c, gericht op bedrijven met licht economische activiteiten 
die goed verweefbaar zijn met de onmiddellijke stedelijke omgeving. Stedenbouwkundig is deze 
zone in orde voor gemengde invulling, maar nu is de vraag hoe de ontwikkeling ervan aan te pakken.

Het ondernemerscentrum van de ‘Delbar’ site is vragende partij om dit samen verder te ontwikkelen.

Als eigenaar wil de stad samenwerken met Solva voor de invulling van dit terrein en het uitgiftebeleid. 

In augustus 2014 stelt het stadsbestuur Solva aan als ontwerper voor de opmaak van een inrichtings-
plan met het oog op een duurzame economische ontwikkeling. Deze opdracht is op 7 oktober 2014 
door de Raad van Bestuur van Solva aanvaard. 

Een kink in de kabel

Het gewijzigde PRUP is omwille van een procedurekwestie vernietigd op 13 februari 2015.  
De stad zal dus voor het masterplan moeten terugvallen op het gewestplan. De juridische context 
blijft woongebied. 

Eind maart 2015 overlegt Solva een eerste maal met de dienst lokale economie Ronse, schepen van 
Ruimtelijke ordening, de schepen economie, de burgemeester en Voka en stelt een eerste draft van 
de inrichtingsstudie Cyr Cambier voor. Het plan houdt rekening met duurzame ontwikkeling van het 
bedrijventerrein en met de focuspunten vanuit het Spazio-project. Met de opmerkingen uit dit overleg 
werkt Solva enkele nieuwe scenario’s uit.
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Ze stellen 6 concepten voor om de ideeën planologisch te vatten.

1 Gedeeld gebruik van faciliteiten en infrastructuur om ruimte efficiënter te gebruiken
2 De randen doordacht invullen zodat verweving optimaal is
3 De Molenbeek opnieuw zichtbaar maken
4 Het verkeer herbekijken om vrachtverkeer niet door het centrum te moeten leiden
5 Zonering bufferend in gradiënt van zware industrie naar wonen verwerken
6 Gebundeld bouwen om ruimte te sparen

De stad staat nog voor enkele moeilijke 
afwegingen. Verkopen of verhuren 
en in welke verhouding? Focussen 
op starters of bestaande KMO’s? De 
mogelijkheid bieden aan enkele starters 
uit het ondernemerscentrum om zich wat 
definitiever te vestigen in de nieuwe zone? 

Ook is nog niet duidelijk wanneer en hoe de 
stad best de kandidaten betrekt.

In november 2015 legt Solva het opgestelde 
inrichtingsplan voor aan geïnteresseerde 
bewoners en ondernemers. Ze hebben hun 
schrik geuit over het verlies van de groene 
zone en vragen zich af welke economische 
activiteiten er zullen worden toegelaten. 
De gemeente neemt zich voor goed te 
omschrijven wat een lichte economische 
activiteit inhoudt. 

Solva verwerkt de suggesties in het plan.  
De volgende stap is een overleg met Solva 
over de concrete realisatie en de huur-, 
huurkoop- of verkoopsvoorwaarden. 

Ondertussen vindt ook een eerste gesprek 
met een potentiële kandidaat-ondernemer 
plaats.
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7 Cordonnier biedt creatieve toekomst aan Wetteren

Een bedrijvencentrum voor creatieve industrie 

In het centrum van Wetteren liggen verschillende leegstaande bedrijfssites klaar voor een 
efficiëntere invulling. Enkele voorbeelden: Cordonnier, De Witte, Svelta, KTA-site, Tragel, Vliegveld. 

Hoe kan een lokaal bestuur op voorhand bepalen welke activiteiten gewenst zijn in een zone?

Hoe trekt u als gemeente bedrijven aan die eerder hoogopgeleide mensen tewerkstellen?

Met deze twee vragen kampt Wetteren bij haar zoektocht naar een geschikte invulling van haar 
pilootzone die ze multifunctioneel wil invullen.

Een van de speerpunten in het Beleidsplan 2014-2019 van de gemeente Wetteren is de 
creatie van een bedrijvencentrum voor creatieve industrie als onderdeel van een grootschalig 
stadsontwikkelingsproject op Site Cordonnier. Ook een multifunctionele zaal, wonen, parkeerruimte 
en in een latere fase een nieuwe eengemaakte kunstacademie wil men plaats bieden op deze site.

Een uitgebreid participatietraject in aanloop naar het masterplan

De kousenfabriek Cordonnier sloot de deuren eind 2007 na 90 jaar van bedrijvigheid in het centrum 
van Wetteren.

De gemeente schreef in 2010 een projectdefinitie voor een masterplan voor de site Cordonnier’ die 
ze lanceerde via de Open Oproep 20/2010 van Vlaamse Bouwmeester.

 
In 2011 vroeg het gemeentebestuur advies 
over de ontwerpen van 5 ontwerpteams aan 
verschillende adviesorganen raad voor lokale 
economie, Mobiliteitsraad, Gecoro, Raad van 
beheer van academies en politieke fracties. In 
mei 2011 stelde men het winnend ontwerp van 
De Smet-Vermeulen voor aan de pers.

In verschillende kleinere werkgroepen 
verfijnde men verder bepaalde deelprojecten. 

In 2012 volgde een nieuwe inspraak-
vergadering voor de adviesraden die 
toelichting kregen over het ontwerp en 
de wijzigingen en de kans kregen om 
opmerkingen en vragen te formuleren. De 
mobiliteitsraad adviseerde het mobiliteits-
onderzoek. Op een buurtvergadering kregen 
de buurtbewoners de kans om de plannen te 
leren kennen en een stand van zaken over de 
vorderingen van het project. Tot slot vond er 
nog een begeleidingscommissie plaats. 
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Strategisch Plan Cordonnier voorgesteld

De gemeenteraad gaf in juni 2012 zijn fiat voor het ‘strategische plan Cordonnier’. Het betekende het 
sluitstuk van een intensief traject met buurtbewoners, adviesraden, academieleerkrachten die elk 
hun suggesties konden doen over de nieuwe plannen van de kousenfabrieksite. 

Site Cordonnier zou de komende jaren uitgroeien tot een bruisend creatief trefpunt. De gemeente 
wil van de leegstaande kousenfabriek en de omliggende gronden de spil maken van een grootschalig 
stadsontwikkelingsproject. Dit is ook de start van een langdurige inspanning om het gebied om te 
vormen tot een levendige en dynamische plek.

In september 2012 buste de gemeente een thematische nieuwsbrief in heel Wetteren en konden de 
Wetteraars op een tentoonstelling het strategisch plan komen bekijken.

Ondertussen stelt de gemeente het gebouw open voor tijdelijke tentoonstellingen van kunstenaars. 
Ook trouwfoto’s maken in dit uniek kader is gegeerd. Verenigingen en kunstenaars kunnen er nog 
tot in 2015 ateliers huren. In oktober 2012 gaan kinderen op kamp om in de fabrieksgebouwen een 
animatiefilm te maken met Kidscam. Zo leert de buurt tijdelijk al het gebouw kennen.

In juni 2013 wijzigt men het masterplan Cordonnier om een tussenfase te plannen waar in eerste 
instantie bedrijfsruimte voor creatieve industrie gerealiseerd wordt.

Bijschaven van de eerste plannen

In mei 2014 zitten de gemeentelijke diensten Cultuur en Economie samen met Voka, Unizo, Resoc 
en VWI (Vereniging voor Wetterse industriëlen) om het project voor te stellen. Uit dit overleg komen 
deze aandachtspunten:

pp Parkeergelegenheid in de bouwfases als 
alternatief voor de naar een latere fase 
verschoven realisatie van de ondergrondse 
parking
pp Promotie van alternatieve transport-
middelen en zachte mobiliteit kan het 
proces soepeler doen verlopen.
pp Actieve en gerichte communicatie naar de 
beoogde doelgroep. Adequate adressen-
bestanden van creatieve bedrijven zijn 
hiervoor nodig.
pp Bepalen van de concrete voorwaarden 
(verhuur – verkoop; prijzen, bereikbaarheid, 
aanwezige voorzieningen…) en bekend-
making via onder meer een netwerkevent
pp De uitbouw van de werking van het 
bedrijven centrum. Voor de uitbating ervan 
kan men zoeken naar waardevolle samen-
werkingsverbanden, eventueel met de 
sociale economie, naar het voorbeeld van 
De Punt in Gentbrugge.
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In juni 2014 krijgt het project meer bekendheid met een tentoonstelling door de academie en een 
opendeur voor lokale kunstenaars. 

Het overleg met Voka in augustus 2014 levert duidelijkheid over contacten met de creatieve sector 
en creatieve starters. Het bezoek aan Bedrijvencentrum De Punt en TIO3 Ronse geeft een duidelijker 
beeld over de werking van een bedrijvencentrum.

Realisatie van de hotspot creatieve bedrijvigheid
 

Het strategische plan zal gefaseerd worden 
uitgevoerd. Tijdens de legislatuur 2014-2019 
plant men uitvoer van de eerste fasen:

ppsloop van een deel van de leegstaande en 
verwaarloosde fabrieksgebouwen (zomer 
2016)
pprenovatie van het 3 bouwlagen tellende 
torengebouw (vanaf 2016). De gelijkvloerse 
verdieping van deze toren wordt een 
poly valente ruimte voor verenigingen, 
particuliere initiatieven en kleinschalige 
activiteiten. Op de eerste verdieping komt 
een deel van de Kunstacademie Afdeling 
Beeldende Kunst. De overige twee 
verdiepingen bieden plaats voor creatieve 
bedrijven. De verschillende functies zorgen 
ervoor dat het gerenoveerde fabrieks-
gebouw uitgroeit tot een broed plaats of 
hotspot voor creatieve bedrijvigheid

pp creëren van een deel openbare ruimte, door de sloop van een deel van de fabrieksgebouwen die 
gelegen zijn tussen het te renoveren torengebouw en de achterzijde van de Muziekacademie. 
Dit geeft ademruimte aan de smalle Lange Kouterstraat. Van op dit plein wordt een doorsteek 
gemaakt richting de Muziekacademie en de Gemeentelijke Feestzaal
pp zowel aan de voor- als de achterzijde van de Cordonniersite komt ruimte voor wonen

Het creatief centrum rijst uit de grond

Eind 2016 – begin 2017 starten de bouwwerkzaamheden en een jaar later zullen de eerste 
bedrijven in het complex kunnen intrekken. Ondertussen neemt het gemeentebestuur de tijd om 
haar expertise inzake inventariseren van potentiële bedrijven, aantrekken van bedrijven, mogelijke 
uitbatingsvormen, …, te vergroten. 

In mei 2015 stelt men een projectfiche op met prijzen, keuze verhuren/verkopen, aanpak om dit op 
de markt te krijgen, gebruikersovereenkomst, …
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Ondertussen kreeg Wetteren ook onder-
steuning van Ministery of Makers, dat als 
doel heeft om initiatieven omtrent creatieve 
economie te bundelen en matches te maken 
tussen o.a. creatieve ondernemers. 

In januari 2016 volgt de goedkeuring van 
het vergunningsdossier. De sloopopdracht 
is toegewezen en de sloop start in de paas-
vakantie. 

Na 2019 zullen de volgende fases van 
het masterplan worden gerealiseerd. Een 
nieuwe eengemaakte Kunstacademie, een 
multifunctionele zaal met chill-out en een 
ondergrondse parking zorgen ervoor dat Site 

Cordonnier een bruisend creatief trefpunt zal worden. Bedrijven zullen ook gebruik kunnen maken 
van de Kunstacademie, gerealiseerd volgens het principe van de brede school. Tegelijkertijd zal men 
ook enkele grondgebonden woningen realiseren en de omliggende straten opnieuw aanleggen met 
aandacht voor langzaam verkeer en woonkwaliteit.

Een lang proces van communicatie en samenwerking met de academie loont!

8 Zele

Voor elk bedrijf de juiste plaats 

Zele wil graag een oplossing uitwerken voor een aantal paarse korrels in het centrum. De gemeente 
wil de tendens om deze na verkoop door de eigenaar automatisch naar bouwgrond voor woningen 
om te zetten doorbreken.

Als economisch knooppunt heeft Zele een aantal regionale bedrijventerreinen op haar grondgebied. 
Door ook in te zetten op professionele locaties buiten de regionale bedrijventerreinen wil de 
gemeente een alternatief bieden aan bedrijven die niet thuishoren op bedrijventerreinen.

Starters en kleine groeibedrijven, maar ook groot- en kleinschalige detailhandel doen het goed in Zele 
en vragen vestigingsruimte. De gemeente wil hen een goed overwogen plek bieden.

Zele heeft al een voorbeeldsite van multifunctionele invulling op een bedrijvensite die direct aansluit 
bij woongebied Zevensterre Lokerenbaan.
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Praktijkvoorbeeld
Zevensterre Zele
De site aan de Lokerenbaan van de voormalige spinnerij Van Der Eecken van 7,7 ha werd in de jaren 
’90 aangekocht door de firma Domo. Ze ligt midden in een woonzone dichtbij de dorpskern op een 
paar 100 meter van een boerderij met achterliggende velden.

Het 2,35ha verwaarloosd deel met leegstaande, verwaarloosde en onderbenutte gebouwen en 
braakliggende terreinen, maar zonder bodemverontreiniging werd in 2010 aangekocht door Dero 
Construct/Sterrebuilding.

Op het gebied was een PRUP van toepassing:  
- deels industrie – volwaardige productie, logistiek en dergelijke,  
- deels overgangszone van industrie naar woonzone – kantoren, kantoorachtigen, klein ambacht 
met toonzaal, dienstverlenende bedrijven, complementaire voorzieningen aan de achterliggende 
industriezone.  
Zele is buitengebied waardoor een woonzone op het gebied niet mogelijk was binnen het PRUP.  
Er moest een oplossing komen voor de 6 zonevreemde woningen op de site.

De invulling moest eveneens aandacht hebben voor esthetiek in de overgangszone en voor 
toegankelijkheid, parkeervoorzieningen en groenaanplant.

Dero Construct werkte in samenwerking 
met de gemeente Zele en na 4 à 5 keer 
samenkomen met de private partners 
een visie uit met 3 mogelijke scenario’s. 
Uiteindelijk stelden de actoren GEMEENTE 
ZELE, regionale projectontwikkelaar 
STERREBUILDING en besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
VASTA een masterplan voor binnen de call 
Brownfieldconvenant 2011.

Begin 2012 maakte de Vlaamse regering 
bekend dat zij het Brownfieldproject 
Zevensterre-Zele had goedgekeurd. 

Dit was het startschot voor een groots 
herverkavelingsproject.

Ondertussen is het project bijna volledig gerealiseerd. De stuurgroep evalueert om de 3 à 6 maanden 
de ontwikkeling van de site. 

Vandaag zit in de kantoorgebouwen van Zevensterre o.a. de winkel van keukenverdeler Gimico. Deze 
heeft een eigen designstudio Kletz waarvan de keukenzaak en de fabriek op de benedenverdieping 
zijn ondergebracht. 

De bovenverdieping wordt verhuurd aan startende bedrijven. Speciaal is dat de keukenverdeler, ook 
toelaat dat die bedrijven op de benedenverdieping hun producten kunnen voorstellen. Zo krijgen met 
name jonge kunstenaars de kans om te exposeren in de winkel zelf. 

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

9
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Om de ziel van het gebouw nog meer te benadrukken, richt hij ook samen met de Heemkundige 
kring een permanente tentoonstelling in. 

Vlak naast de keukenwinkel bevindt zich het restaurant Fleur de Lin van chef-kok Lode De Roover en 
zijn vrouw Barbara Dhondt. Net zoals bij Gimico wilden ze het industriële karakter van het pand naar 
voren brengen. ‘Van de loketten maakten we een wijnkast’, glimlacht Dhondt. Het is een gastro-
nomisch, maar betaalbaar restaurant met echte streekproducten omdat ze de kleine ondernemer 
willen steunen.

Op het terrein hebben zich ook DBS-bekisting, Moens Verpakkingen en Bike Invest 
gevestigd, goed voor het creëren van een 30-tal jobs.

Op een ander deel van de site staan nog enkele zonevreemde woningen. Dero 
zou dit deel van de site graag omvormen tot parking. 1000 m2 is al omgevormd tot 
tijdelijke parking. 

[bron: Artikel Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130704_00646989 en toelichting door Dero Construct]

Z E V E N S T E R R E  Z E L E
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De keuze van een paarse korrel 

Bij het begin van het project legt Zele vier mogelijke sites voor als pilootproject voor multifunctionele 
invulling, waarvan twee paarse korrels binnen de woonkern. De gemeente kiest uiteindelijk voor 
de zone Friswit, gedeeltelijk KMO-zone met 2 zonevreemde woningen en aan de rand een stuk 
woongebied. Binnen de inkleuring KMO, maar buiten het voormalig bedrijfsterrein bevinden zich 
nog drie zonevreemde woningen. De vroegere droogkuisfabriek en wasserij laat een braakliggend, 
gedeeltelijk vervuild terrein achter. De bodemsanering is reeds jaren aan de gang en is zo goed als 
afgerond. Na bekendmaking van het vertrek van het bedrijf reageerde de buurt ongerust over de 
toekomstige invulling. Zele is buitengebied dus de gesaneerde site mag niet onmiddellijk plaats 
bieden voor woningen.

RUP of niet?

Meer dan tien jaar geleden, vanaf het moment dat het bedrijf de keuze gemaakt had te vertrekken, 
waren de eigenaars vragende partij om de KMO-bestemming om te zetten in woongebied. Principieel 
kon het gemeentebestuur zich hierbij aansluiten, omdat deze site midden in een woonomgeving 
ligt. De opmaak van een RUP voor deze bestemmingswijziging bleek echter niet haalbaar. Zele is 
met uitzondering van het regionaal bedrijventerrein buitengebied en kan onvoldoende woonbehoefte 
aantonen. Een moeilijke zaak dus. 

In 2014 gaat de gemeente met de eigenaar en een mogelijke projectontwikkelaar in overleg. 
Verschillende scenario’s worden voorgelegd gaande van volledig wonen naar een combinatie van 
wonen, kantoren en bedrijvigheid. Het college van burgemeester en schepenen keurt een nota 
goed die de randvoorwaarden voor ontwikkeling van de site Friswit vastlegt. Hierbij wordt nog altijd 
uitgegaan van een bestemmingswijziging naar wonen, waar planologisch mogelijks een opening voor 
komt. De projectontwikkelaar haakt echter af.

In augustus 2015 wordt het gemeentebestuur opnieuw gecontacteerd door een projectontwikkelaar. 
Dit is een scharniermoment. Het gemeentebestuur vraagt nu om te vertrekken vanuit de bestaande 
KMO-bestemming. Een architectenbureau aangesteld door de projectontwikkelaar onderzoekt ook 
of de site in aanmerking komt voor een brownfieldconvenant, maar het project blijkt uiteindelijk niet 
complex genoeg. 
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Toch economische activiteit behouden

De huidige projectontwikkelaar wil meegaan in het idee om hier verweven activiteiten in te 
richten op basis van wat zonder RUP-aanvraag kan en voor zover dit financieel haalbaar is. Het 
architectenbureau werkt enkele scenario’s uit waarbij rekening gehouden wordt met de huidige 
bestemmingen. Waar de site is ingekleurd als KMO-zone behoudt men bedrijvigheid, aan de randen 
met bestemming woongebied voorziet men woonontwikkeling. 

De eigenaar legt een eerste ontwerp 
voor aan de dienst ruimtelijke 
ordening. De gemeente wil een 
totaalplan van de site, door alle partijen 
gedragen en met garanties voor een 
kwaliteitsvolle ontwikkeling. Ook 
Voka woont de besprekingen rond de 
ontwerpen bij. 

De opmerkingen worden verwerkt en 
leiden tot nieuwe ontwerpen. Bij de 
verdere bespreking blijft het concept 
behouden van een combinatie van 
bedrijfsgebouwen en woningen. 
Belangrijkste aandachtspunten: 
ontsluiting, parkeerplaatsen, een 
stuk openbaar groen met een fiets-/
wandel pad als verbinding tussen 
twee straten. De projectontwikkelaar 
onderzoekt verder de haalbaarheid 
van het project. Ook de vraag welk 
soort bedrijven op deze site een plaats 
kunnen vinden komt aan bod.

Zele streeft naar een compromis waar de eigenaar, diensten stedenbouw en economie en de buurt 
kunnen achterstaan.

Afwachten hoe de buurt zal reageren…

De gemeente wenst de buurt niet te vroeg te betrekken en wil samen met de eigenaar voldoende 
meerwaarde creëren voor de buurt. Communicatie zal heel belangrijk zijn om uit te leggen waarom 
een totaal woonproject niet haalbaar is. De buurt heeft immers jarenlang hinder ondervonden vooral 
door het aan- en afrijden van vrachtwagens en de aanwezigheid van bodem- en grondwatervervuiling. 
Bovendien gebruikt de buurt het terrein nu als buurtparking.
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4 Nog enkele 
aanbevelingen …

Het aantrekken naar en het behouden 
van bedrijven in de regio is in sterke 
mate afhankelijk van de huisvesting die 
kan geboden worden. 

4.1
Het belang van een coherente visie 
op bedrijfshuisvesting, op en buiten 
bedrijventerreinen 

Zowel lokale besturen als hogere overheden realiseren zich dat bedrijven 
niet enkel op een bedrijventerrein thuis horen. Scheiden van functies 
als basisprincipe blijkt immers niet de oplossing te zijn voor een goede 
ruimtelijke ordening en een goede mobiliteit.

Het is echter belangrijk om goed te overwegen welk soort bedrijf op 
welke plaats thuis hoort. Veel hangt af van de verwachtingen die bedrijven 
hebben naar hun omgeving, maar eveneens van de verwachtingen die de 
omgeving heeft. Deze wederzijdse verwachtingen evolueren bovendien in 
de tijd. 

Wacht niet tot er een ruimtevraag komt om na te denken over bedrijfs-
locaties. 

Zorg pro-actief voor een coherente en duidelijke visie op bedrijfshuisvesting – 
welk soort bedrijf willen we op welke locatie. Een coherent bedrijfshuis-
vestings beleid geeft duidelijkheid aan het bestuur, de gemeentediensten 
en de ondernemers. Dit zorgt er niet alleen voor dat een bedrijf met een 
ruimtevraag snel verder kan, maar vermijdt ook ad hoc beslissingen. 
Bovendien kan een duidelijke visie op bedrijfshuisvesting inspirerend 
werken, ruimte creëert kansen.

De Spazio-deelnemers stelden vast dat in hun ruimtelijke structuurplannen 
en beleidsdocumenten reeds visies en doelstellingen rond bedrijfshuis-
vesting aanwezig waren – ook buiten bedrijventerreinen. Deze waren 
echter te weinig uitgesproken en te weinig bekend. Wellicht is dit ook zo in 
uw gemeente, ga dus in eerste instantie op zoek naar wat er al is en bouw 
op deze basis een bedrijfshuisvestingsbeleid uit.

Breng de ruimtevraag in de gemeente systematisch in kaart. Nog 
beter is het om dit op regioniveau te doen. Op dit ogenblik ontbreekt 
vaak een duidelijk beeld op de ruimtevragen en is er weinig zicht 
op de ruimtevragen die niet kunnen ingevuld worden. Nochtans zijn 
deze niet ingevulde ruimtevragen essentiële input voor een adequaat 
bedrijfshuisvestingsbeleid.

Denk zeker ook aan startende bedrijven en kleine ‘ambachtelijke’ 
ondernemingen. Deze vinden op dit ogenblik moeilijk een locatie en 
zijn perfect inpasbaar in een woonwerkgebied. Bekijk bij het opstellen 
van het bedrijfshuisvestingsbeleid zeker ook de mogelijkheden 
voor ruimtebehoevende bedrijven [Voka wil de stigmatiserende 
term ‘problematische ruimtevragers’ niet langer gebruiken]. Ook de 
grootschalige detailhandel vraagt om een eenduidige visie van de 
gemeente.
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Hou bij het opstellen van de visie op bedrijfshuisvesting voldoende rekening met de eigenheid van 
uw stad/gemeente en de regio.

Duidelijke communicatie over het beleid is belangrijk. Mandatarissen, ambtenaren, maar ook 
inwoners en bedrijven moeten de visie op bedrijfshuisvesting kennen.

Gebruik onze matrix (BIJ313) om de visie op bedrijfshuisvesting schematisch weer te geven. Maak 
zeker ook een matrix met de huidige situatie, zodat duidelijk wordt in welke zones bijsturing nodig 
is. Een regelmatige herhaling van deze toetsing maakt het mogelijk evoluties op te volgen en indien 
nodig het beleid bij te sturen.

Een regelmatige evaluatie van het bedrijfshuisvestingbeleid is belangrijk, inzichten wijzigen immers 
met de jaren evenals de ruimtevragen van bedrijven.

Opbouw van een aantrekkelijk bedrijfsklimaat: één van de kernopdrachten van lokale besturen!

4.2
Samenwerking tussen gemeentelijke diensten loont

Onze deelnemers stelden het duidelijk vast: samenwerking met verschillende gemeentelijke 
diensten is niet alleen leuk, maar leidt tot een beter resultaat.

Breng zeker de diensten economie, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit samen om het 
bedrijfshuisvestingsbeleid uit te werken. Dit zorgt voor input vanuit deze vier belangrijke beleids-
domeinen en leidt tot een gedragen visie. Bovendien garandeert deze samenwerking dat de 
verschillende diensten op de hoogte zijn van de beleidsvisie op bedrijfshuisvesting.

Stimuleer ook na het opstellen van het bedrijfshuisvestingsbeleid samenwerking tussen de diensten 
ruimtelijke ordening en milieu (in de toekomst wellicht omgeving), economie en mobiliteit.  
Dit resulteert in een betere dienstverlening aan de ondernemers.

https://www.voka.be/sites/voka.prod.wunderkraut.be/files/files/Oost-Vlaanderen/Spazio/BIJ313_stappenplan_visie_bedrijfshuisvestingsbeleid.pdf


148Nog enkele aanbevelingen 

4.3
Woonwerkgebieden, zo begint u er aan
Zoek in uw stad/gemeente naar zones die als woonwerkgebied kunnen ingevuld worden.  
Er zijn er meer dan u in eerste instantie denkt!

We stellen een duidelijke visiewijziging vast, zowel bij lokale besturen als bij projectontwikkelaars en 
eigenaars. Waar in het verleden enkel wonen als mogelijke invulling werd gezien, denkt men nu aan 
een ruimere – multifunctionele – invulling.

Begin in eerste instantie met zones waarin al economische activiteiten aanwezig zijn.

Bekijk samen met de eigenaar(s) of de projectontwikkelaars de mogelijke invulling van de zone. Onze 
deelnemers én de eigenaars/projectontwikkelaars werden aangenaam verrast door de meerwaarde 
van voorafgaand overleg en gezamenlijk ontwerpen.

Vergeet zeker niet de communicatie. Denk na over het juiste tijdstip en de boodschap. Beslis hoe 
veel ruimte er is voor inspraak, en geef dit ook duidelijk aan. 

Voorzie tijdens infomomenten en overlegmomenten voldoende tijd voor de kadering van het project.

Denk zeker ook in de hoogte! Verweving in verschillende bouwlagen resulteert vaak in een beter 
ruimtegebruik.

Kijk ruimer dan het in te vullen gebied alleen, hou ook rekening met de omgeving. Zorg er voor dat bij 
het opmaken van de plannen niet alleen het gebied zelf maar ook de omgeving wordt opgenomen.

Besteed voldoende tijd aan de opbouw van een draagvlak.

Dit vraagt van de buurt begrip voor de economische activiteiten, maar uiteraard ook van de onder-
neming respect voor de buurt. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het lokale bestuur, als 
facilitator van de twee-richtingscommunicatie en indien nodig als bemiddelaar.

Zoek naar de win-win van woonwerkgebieden. Dit kan soms zeer eenvoudig zijn. We denken 
dan bijvoorbeeld aan tewerkstelling van buurtbewoners, aankopen bij lokale leveranciers, 
gemeenschappelijk gebruik van parkeerplaatsen of andere ruimtes, …

Hou er rekening mee dat de realisatie van een nieuw project gemakkelijker is in een probleemgebied 
met leegstaande, verwaarloosde en verkrotte gebouwen. Eens de gebouwen zijn afgebroken vindt 
vaak een ongeplande invulling van het gebied plaats als bijvoorbeeld parkeerplaats of speelgebied. 
Hou hiermee rekening met de invulling van de zone, probeer deze functies ook bij de nieuwe 
ontwikkeling te voorzien. 

In elk geval is het belangrijk pro-actief een visie uit te werken, van bij de afbraak duidelijk te maken 
hoe de zone zal ingevuld worden en dit zo snel mogelijk te realiseren.

Belangrijk aandachtspunt bij onze deelnemers was de invulling van de zones met economische 
activiteiten op maat van de omgeving, op korte en op lange termijn. Wellicht is dit ook bij u zo. Zoek 
naar mogelijkheid om de kwaliteitsvolle invulling te bewaken, maar zorg er voor dat deze voldoende 
flexibiliteit toelaat. De toekomst is immers niet voorspelbaar, economische activiteiten en ruimtelijke 
inzichten wijzigen snel!
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4.4
Hebben we een paars-rode zone nodig?

De ruimtelijke ordening-wetgeving was bij onze deelnemers vaak een uitdaging, soms een 
beperkende factor. Ze mist immers de flexibiliteit die noodzakelijk is bij de inrichting van woon-
werkgebieden. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft hier in elk geval reeds aandacht voor en 
hecht meer belang aan multifunctionele invulling.

De huidige wetgeving voorziet geen specifieke bestemming voor woonwerkgebied. De bestemming 
wonen sluit economische activiteiten zeker niet uit, maar wordt te vaak gezien als exclusief voor 
wonen. Een specifieke bestemming voor woonwerkgebieden (in overlay of met een arcering) heeft 
het voordeel dat men duidelijk kan aangeven dat in deze zone economische activiteiten gewenst 
zijn. Nadeel is dat hierdoor de bestemming wonen wellicht nog exclusiever voor wonen zal gezien 
worden.

4.5 
En tot slot

Is er in uw stad/gemeente reeds een duidelijk bedrijfshuisvestingsbeleid, met voldoende aandacht 
voor professionele locaties buiten bedrijventerreinen? Proficiat! 

Is dit er nog niet, geen paniek! U hebt net gelezen hoe u dit beleid kan uitwerken. Stel niet uit, breng 
de nodige mensen samen en start de opmaak van een bedrijfshuisvestingsbeleid.

Onderzoek de mogelijkheden om binnen uw stad/gemeente woonwerkgebieden te realiseren. 
Laat u inspireren door de voorbeelden in dit draaiboek en start nu met een eerste realisatie.

Geef – letterlijk en figuurlijk – meer ruimte aan ondernemingen!

Veel succes!
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Praktijkvoorbeeld
Singelken Sint-Laureins

Het gemeentelijk RUP ‘Lokaal 
bedrijventerrein’ werd door de deputatie van 
de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd 
op 03/07/2008. Het werd opgemaakt 
om in de zone tussen de Dorpsstraat, 
Goochelaarstraat, Vlamingstraat en 
Comercaatsweg te Sint-Laureins ruimte te 
bieden aan:

pp een nieuw lokaal bedrijventerrein
pp een nieuw voetbalterrein, ter vervanging 
van het bestaande terrein in de 
Celiekerkweg
pp een nieuw jeugdterrein, ter vervanging van 
het bestaande terrein in de Smissestraat

De toelichtingsnota en de stedenbouw-
kundige voorschriften vindt u hier.

Inspirerende praktijkvoorbeelden 
van multifunctionele zones

S I N G E L K E N  S I N T - L A U R E I N S
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http://tinyurl.com/zqjuq48
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