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Inleiding 1

Inleiding

Er is een stijgende belangstelling voor het onderwerp winkelleegstand. Het percentage

leegstand is in veel steden vrij hoog en het besef groeit dat daar iets aan gedaan moet worden.

Veel beleidsaanbevelingen, ook verkiezingsprogramma’s of partijpunten omvatten

maatregelen tegen leegstand. De meeste maatregelen die worden voorgesteld zijn echter niet

gesteund op een wetenschappelijke basis of op onderzoek in de materie. Een goed

onderbouwde aanpak is uiteraard noodzakelijk om een efficiënte en degelijke oplossing te

kunnen garanderen.

Leegstand is niet alleen een probleem voor overheden of bestuur van steden en gemeenten,

maar is ook heel belangrijk voor handelaars. Straten of buurten die geconfronteerd worden

met leegstand worden minder aantrekkelijk, zowel voor de overblijvende handelaars als voor

handelaars die plannen hebben om zich ergens te vestigen. Het kiezen van een

vestigingsplaats is voor een distributeur een belangrijke zaak en vergt een grondige analyse.

De distributeur zal daarom de huidige leegstand en de evolutie ervan zeker niet uit het oog

mogen verliezen bij het nemen van zijn beslissing.

Het belang van leegstand voor de handelaars en de noodzaak om een goed beeld te krijgen

van de problematiek deed mij interesse krijgen voor alles wat te maken heeft met

winkelleegstand. Het motiveerde mij om dit onderwerp te kiezen voor het schrijven van mijn

scriptie.

In het onderzoek naar de materie spelen enkele beperkingen mee. Vooreerst is het nodig op te

merken dat statistische gegevens over leegstand slechts heel recent worden opgesteld en dat

historische cijfers helemaal niet beschikbaar zijn. Daarnaast is in de wetenschappelijke

literatuur heel weinig onderzoek naar leegstand terug te vinden. Alles uitwerken op basis van

bestaande literatuur en het onderzoeken van eerder geformuleerde hypothesen is daardoor niet

volledig mogelijk. Dit werk heeft tot doel een aantal bruikbare hypothesen te creëren.

In het eerste deel wordt nagegaan hoe groot de leegstand in Oost-Vlaanderen is en wordt

dieper ingegaan op de situatie in Gent.

Na het geven van enkele cijfers kan in deel twee op zoek gegaan worden naar onderliggende

verklaringen en worden oorzaken van leegstand besproken. Vooreerst wordt komt het begrip

“frictionele leegstand” aan bod, om daarna de oorzaken verder uit te werken. Dit gebeurt aan
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de hand van modellen voor vraag en aanbod, gevolgd door een studie van ingrijpende

veranderingen in het distributielandschap. Wegens de specificiteit van winkelcentra is daar

een apart stuk aan gewijd. De laatste twee verklaringen die worden besproken zijn de opkomst

van het internet en veranderingen bij de consument.

Op de bespreking van de oorzaken volgt een analyse van mogelijke oplossingen. Bij de

oplossingen zijn onder andere de wetgeving, centrummanagement en het stimuleren van de

getrouwheid onder te brengen. Elk van deze aspecten wordt verder uitgewerkt en tevens

wordt het Mercurius-project nader toegelicht.

Deel vier zal dan stilstaan bij de vestigingsplaatskeuze van distributeurs. Niet alleen het

belang van deze beslissing zal worden weergegeven, maar eveneens welke factoren de keuze

van een locatie zullen beïnvloeden. Bij de keuze zijn er diverse manieren waarop handelaars

een beslissing nemen, van eerder eenvoudig tot gecompliceerd.

Als laatste onderdeel is er het onderzoek. Het gaat om een exploratief, beschrijvend

onderzoek dat op te splitsen valt in twee delen. Het eerste deel is een vergelijking tussen

verschillende gemeenten. Twee groepen gemeenten werden gevormd: gemeenten met hoge

leegstand en gemeenten met lage leegstand. Voor de creatie van hypothesen wordt dan zowel

binnen als tussen de groepen gezocht naar verschillen en gelijkenissen. Het tweede deel van

het onderzoek omvat een onderzoek binnen Gent. Binnen één stad zijn er eveneens

verschillen waar te nemen in verband met leegstand. Straten die dicht bij mekaar liggen

kunnen grote verschillen vertonen qua leegstand. Op basis van de vergelijking tussen de

straten worden ook hypothesen opgesteld. Als slot van het onderzoeksdeel wordt beschreven

aan welke beperkingen de studie gebonden is en worden suggesties voor verder onderzoek

beschreven.
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1.       De cijfers

1.1     Algemeen beeld voor Oost-Vlaanderen

Recente studies, uitgevoerd door het adviesbureau ABM, toonden aan dat de gemiddelde

leegstand in de Oost-Vlaamse steden en gemeenten oploopt tot 10 à 12 %. Dit kan als een

alarmerend hoog cijfer worden beschouwd, zeker als we dit vergelijken met analyses van

experts. De experts gaan ervan uit dat een leegstand van zes procent als aanvaardbaar kan

worden aanzien. De cijfers van Oost-Vlaanderen zijn qua grootte te vergelijken met de andere

Vlaamse provincies. (De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de detailhandel –

De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002, blz. 256 en Ruim één op tien winkels staat leeg,

2002, blz. 14)

Een gemiddelde zegt natuurlijk niet alles en kan veroorzaakt worden door een lage leegstand

in enkele gebieden en een extreem hoge leegstand in andere gebieden van de provincie. Dit is

hier niet het geval want er kan vastgesteld worden dat afwijkingen van het gemiddelde eerder

gering zijn. Onderstaande tabel zal dit verduidelijken:

Tabel 1: leegstand fusiegemeenten Oost-Vlaanderen

fusiegemeente aantal handelspanden aantal leegstaand percent leegstand

Aalst 2 226 220 9,9 %

Dendermonde 784 73 9,3 %

Maldegem 720 81 11,3 %

Herzele 259 20 7,7 %

Berlare 264 32 12,1 %

Lebbeke 247 25 10,1 %

Knesselare 170 23 13,5 %

(op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002)
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In de bovenstaande tabel zijn gegevens over leegstand weergegeven voor een aantal

fusiegemeenten uit Oost-Vlaanderen. De totale lijst van fusiegemeenten werd opgesplitst in

twee delen: een deel waar de gemeenten met veel handelspanden in zaten en een ander deel

waar de gemeenten met weinig handelspanden werden in ondergebracht. Uit elk van die twee

groepen werd er willekeurig een aantal gemeenten genomen en in de tabel geplaatst. Wat in

de tabel te zien is, is ook representatief voor de meeste andere gemeenten. Als besluit kan het

volgende worden geformuleerd: leegstand is onafhankelijk van het aantal winkels in een

bepaalde gemeente.

De enkele uitzonderingen op de bovenstaande tabel, die zich in de groep met weinig

handelspanden bevinden, ontkrachten het besluit niet omdat er zowel naar boven als naar

onder afwijkingen te vinden zijn. Enkele uitzonderingen: Waasmunster heeft 140

handelspanden met een leegstand van 16,4 %, De Pinte heeft 165 handelspanden met een

leegstand van 1,8 %, Merelbeke heeft 260 handelspanden met een leegstand van 4,2 %. (De

economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de detailhandel – De aanbodzijde van Oost-

Vlaanderen, 2002)

1.2     Leegstand in Gent van dichterbij bekeken

Naast het algemeen beeld voor de provincie, kan ook gedetailleerd worden gekeken naar een

stad of gemeente. Wegens de hoeveelheid gegevens is het niet mogelijk voor elke gemeente

zo een analyse te maken en is er voor gekozen de stad Gent gedetailleerder te bekijken. Gent

komt ook in het onderzoeksgedeelte van dit werk aan bod.

De stad Gent is economisch belangrijk voor Oost-Vlaanderen, telde 226 220 inwoners in 2002

en stelde in de distributie alleen al 18 370 mensen tewerk. (ECODATA: demografie van de

ondernemingen, 2002 en ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Er kan om te beginnen wel gewezen worden op een gebrek aan historische cijfers in verband

met leegstand. Het is hierdoor niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen de

winkelleegstand van vandaag en die uit het verleden. De historische cijfers die wel aanwezig

zijn, omvatten alle bedrijfsruimten en zijn dus te algemeen om mee te kunnen vergelijken. De

statistieken die nu beschikbaar zijn, zijn ontstaan door een gestructureerde aanpak en de

opbouw van een “distributief economisch model” voor Gent. Er werd besloten om een

uitgebreide inventarisatie uit te voeren, om zo over voldoende statistische gegevens te
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beschikken. De gegevens zijn nodig om een optimaal beleid te kunnen voeren en om

onderzoek in verband met de detailhandel mogelijk te maken.

De analyse van de leegstand kunnen we aanvatten met een globaal leegstandscijfer van Gent,

om vervolgens het cijfer uit te splitsen naar de verschillende delen.

Gent heeft in totaal 4 723 handelspanden, waarvan er 343 leegstaan. Er is met andere woorden

een leegstand van 7,3%. Dit totaalcijfer is bekomen door de cijfers van de volgende

deelgebieden samen te tellen: de Kuip van Gent, centrumring, grootschalige winkelgebieden,

kleinschalige winkelgebieden en winkelgebied van deelgemeente. De “Kuip van Gent” is het

centrum van de stad en wordt omringd door de “centrumring”. Wanneer het gaat om

“grootschalige winkelgebieden”, worden de winkelgebieden langs de grote invalswegen

bedoeld. Deze zijn bijvoorbeeld: de Antwerpsesteenweg, de Brusselsesteenweg en de

Kortrijksesteenweg. “Kleinschalige winkelgebieden” zijn kleinschalige wijk- en buurtcentra

zoals de Wondelgemstraat. Ten slotte zijn er de delen die we benoemen als “winkelgebied van

deelgemeente”, zoals Wondelgem-centrum, Oostakker-centrum en Zwijnaarde-centrum.

(Detailhandelsatlas stad Gent, 1997, blz. 40-56)

Tabel 2: leegstand in Gent

winkelgebied aantal

panden

aantal

leegstaand

percent

leegstand

belangrijkste

activiteiten

karakter van de

aankopen

Kuip van Gent 975 96 9,8 % mode/cosmetica niet dagelijks

Centrumring 1 107 120 10,8 % in en om huis dagelijks

Grootschalige

winkelgebieden
886 41 4,6 %

in en om huis/

hyperm.en warenh.

niet dagelijks /

dagelijks

Kleinschalige

winkelgebieden
1 110 67 6,0 % levensmiddelen dagelijks

Winkelgebied van

deelgemeente
645 19 2,9 % levensmiddelen dagelijks

Totaal 4 723 343 7,3 %

(op basis van: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de detailhandel – De

aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en Detailhandelsatlas stad Gent, 1997)
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Na een analyse van de leegstand kan de vraag gesteld worden welke de belangrijkste

handelsactiviteiten zijn in de verschillende deelgebieden. De deelgebieden worden hierna één

voor één besproken en telkens wordt het belang van de verschillende branchegroepen

beschreven. De informatie waarop de onderstaande bespreking gebaseerd is, is te vinden in

tabel 2 en gedetailleerder in tabel 1 en tabel 2 in bijlage 1.1.

- De Kuip van Gent:

Dit deel van Gent blijkt een duidelijke binnenstedelijke functie te hebben. Het aandeel

van mode en cosmetica in de totale winkeloppervlakte is hier heel hoog, namelijk

53 %. Heel laag daarentegen is de oppervlakte die beschikbaar is voor verkoop van

levensmiddelen en voor hypermarkten en warenhuizen, namelijk slechts 7 %.

- Centrumring en grootschalige winkelgebieden:

De verkoop van levensmiddelen is belangrijker ten opzichte van de Kuip van Gent.

Het gaat hier over 12 % van de oppervlakte. Belangrijkst in deze twee gebieden blijkt

de ruimte voor goederen uit de categorie “in en om het huis”. Die goederen staan in

voor 38-39 % van de oppervlakte.

- Kleinschalige winkelgebieden en winkelgebied van deelgemeente:

De oppervlakte die de winkels voor levensmiddelen hier in beslag nemen, is heel hoog

en loopt zelfs op tot 30 %. Eveneens 30 % van de ruimte gaat naar goederen voor

gebruik in en om het huis.

Een laatste aspect dat besproken wordt en nauw aansluit bij de branche per deelgebied, is het

karakter van de aankopen. De vraag kan gesteld worden of het gaat om dagelijkse of niet-

dagelijkse aankopen. Op basis van de tabel in bijlage 1.2 kan vastgesteld worden dat niet-

dagelijkse aankopen vooral gebeuren in de Kuip van Gent. De dagelijkse aankopen

daarentegen gebeuren vooral in kleinschalige winkelgebieden, de centrumring en het

winkelgebied van de deelgemeenten. (Detailhandelsatlas stad Gent, 1997, blz. 56)
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2.       Oorzaken

Het tweede deel bevat een beschrijving van de mogelijke oorzaken van winkelleegstand. Om

te beginnen wordt beschreven wat frictionele leegstand is. De daaropvolgende besprekingen

geven de oorzaken weer van het deel van de leegstand dat niet als frictioneel te beschouwen

valt. De eerste manier om de problematiek te bekijken, is via modellen. Er zijn twee soorten

modellen uitgewerkt: enerzijds voor de vraag en anderzijds voor het aanbod van

winkelruimte. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de andere verklarende factoren.

In de distributie worden vier trends onderscheiden die voor leegstand kunnen zorgen. Eén

ervan, namelijk het ontstaan van de winkelcentra, wordt verder uitgewerkt omdat er ook

leegstand binnen de winkelcentra kan zijn. De twee laatste verklaringen die aan bod komen,

zijn de opkomst van het internet en de veranderingen die zich bij de consument afspelen.

2.1     Frictionele leegstand

Een stuk van de leegstand zal niet beschouwd worden als negatief voor de omgeving. Dit stuk

wordt het frictionele deel genoemd en is gewoon het gevolg van de werking van de markt

voor winkelpanden. De markt zorgt ervoor dat vraag en aanbod zich op een efficiënte manier

kunnen afstemmen op mekaar. Zowel aanbieders als vragers van panden hebben tijd nodig om

de beste tegenpartij te vinden voor hun transactie. Door de benodigde tijd en de werking van

de markt is, volgens de vastgoedsector, een leegstand van ongeveer zes procent niet te

vermijden en zelfs noodzakelijk. In alle besprekingen die volgen in dit hoofdstuk, wordt dus

op zoek gegaan naar leegstand boven die vijf tot zes procent, of met andere woorden de niet-

frictionele leegstand. (De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de detailhandel –

De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002, blz. 256)

2.2     Modellen voor vraag en aanbod

Een eerste manier om leegstand te verklaren, is het opbouwen van modellen die toelaten om

vraag en aanbod van winkelruimte in kaart te brengen. Als vraag en aanbod gecombineerd

worden, is het mogelijk een schatting van de leegstand te maken. In het volgende deel worden
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eerst modellen weergegeven die de vraag kunnen verklaren. Daarna wordt er een model

weergegeven dat het aanbodproces bestudeert.

2.2.1  Modellen vraagzijde

Bij de analyse van de markt voor winkelpanden is het uiteraard nodig om de vraag naar

handelspanden te weten te komen. Om die reden worden modellen opgebouwd die de vraag

onderzoeken. Deze zouden op zijn minst in staat moeten zijn de huidige vraag te verklaren,

maar zijn uiteraard van nog hogere waarde als ze erin slagen ook een beeld te vormen van de

toekomstige vraag. Een perfecte inschatting maken van de benodigde handelsruimte is een

moeilijke en tijdrovende opgave. Hierdoor werd dit onderwerp door veel auteurs in de

wetenschappelijke literatuur al te vaak uit de weg gegaan. Een bijkomend probleem is dat de

schatting niet altijd precies is en kan afwijken van de realiteit. (JORTBERG, 1996, blz. 423-

429)

Om de vraag naar handelspanden in te schatten, bespreekt JORTBERG (1996) twee totaal

verschillende aanpakken. Enerzijds is het mogelijk een macro-analyse van de markt uit te

voeren. Anderzijds bestaan er sterk gedetailleerde analyses die zich ook richten op bepaalde

deelgebieden van de totale markt. Tussen deze twee extremen bevindt zich een derde

mogelijkheid, namelijk de “power ratio”. (JORTBERG, 1996, blz. 423-429)

Concreet verloopt het schatten van de vraag als volgt. In een eerste fase wordt nagegaan

hoeveel winkelpanden momenteel worden gebruikt en wat de totale oppervlakte daarvan is.

Dan is het de bedoeling te weten te komen hoeveel ruimte er eigenlijk nodig is. Uiteindelijk

kan door het verschil te maken, gezegd worden of er extra vraag zal zijn naar winkelpanden of

niet. Nagaan hoeveel winkelruimte in een bepaald gebied nodig is, kan zoals hierboven

beschreven op drie manieren (JORTBERG, 1996, blz. 423-429):

- De eerste methode is een macro-marktanalyse en heeft een vrij laag detailniveau. Er

wordt een schatting gemaakt van de benodigde winkeloppervlakte per inwoner en zo

wordt een ratio m²/inwoner bekomen. Door het aantal inwoners van een bepaalde stad

te vermenigvuldigen met de ratio, wordt de totale vereiste winkeloppervlakte als

resultaat verkregen. Indien de vereiste oppervlakte hoger is dan de oppervlakte die

blijkt uit winkelinventarisatie, zal extra vraag ontstaan naar handelsruimte.

- De tweede methode is een gedetailleerdere micro-markt aanpak. Bij deze methode

wordt de handelszone opgedeeld in verschillende deelgebieden en nagegaan hoe groot

het inkomen is van de bewoners van de deelgebieden. Op basis hiervan wordt een
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schatting gemaakt van het bedrag dat zal besteed worden aan aankopen. Als het

bedrag beschikbaar voor de aankopen beduidend hoger is dan de gerealiseerde omzet,

zijn bijkomende handelsvestigingen gerechtvaardigd.

- Tot slot is er de methode die zich tussen de twee vorige bevindt omdat het de twee

manieren van werken combineert. De gemiddelde aankoopbestedingen en gemiddelde

oppervlakte per inwoner worden tot een “power ratio” samengebracht. Als deze ratio

hoger is dan 100 % wordt geconcludeerd dat er extra winkelruimte nodig is. Als hij

echter lager is dan 100 % zal eerder een afbouw van het handelsapparaat verdedigd

worden.

Bovenstaand onderzoek van de vraagzijde moet evenwel kritisch bekeken worden. Het is

duidelijk dat de waarde die kan gehecht worden aan de resultaten sterk afhankelijk is van de

manier waarop de inschattingen gemaakt worden van de twee onderliggende factoren:

benodigde m² per inwoner en het voor aankopen bestemd deel van het inkomen.

Een andere bemerking, die de auteurs zelf maken, is dat er periodes zijn waarin gezinnen een

meer dan proportioneel deel van hun inkomen spenderen aan aankopen. De schatting van de

benodigde winkelruimte op basis van het deel van het inkomen dat beschikbaar is voor

aankopen is dus niet representatief op langere termijn. (JORTBERG, 1996, blz. 423-429)

Als laatste kritiek kan opgemerkt worden dat bepaalde gebieden niet alleen afhankelijk zijn

van de aankopen van eigen inwoners. Als we Gent bekijken, kunnen we stellen dat de winkels

ook afhankelijk zijn van inkopen van inwoners uit andere gemeenten, zeker wanneer het gaat

over shopping goederen en specialty goederen. Tabel 4 uit bijlage 1.3 illustreert dit. Inwoners

van bijvoorbeeld Lochristi, Melle, Lovendegem en Destelbergen kopen meer dan 40% van

hun shopping goederen in Gent. (De Handelsatlas van Oost-Vlaanderen, 2001, blz.49)

2.2.2  Model aanbodzijde

Als het aanbod zich steeds onmiddellijk en volledig aanpast aan de vraag is er uiteraard nooit

sprake van leegstand. De praktijk toont aan dat het aanbodmechanisme niet perfect werkt en

daar geven BENJAMIN, JUD en WINKLER (1998) een verklaring voor.

Het model dat werd opgebouwd, geeft de gewenste hoeveelheid winkelruimte weer in functie

van de verkoopselasticiteit van het aanbod en de stand van de huidige rente:
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1 2' ' ' '    D
t t t tK S rα β β ε= + + +
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Uiteraard is de gewenste hoeveelheid winkelruimte positief gerelateerd aan de verkopen en

negatief aan de rente. (BENJAMIN, JUD en WINKLER, 1998, blz. 297-307)

Het aanbod van winkelruimte kan niet onmiddellijk worden uitgebreid omdat er tijd nodig is

om aanpassingen te verrichten en ruimte klaar te maken, om ze als handelspand te gaan

gebruiken. Een tweede reden waarom per periode het aanbod slechts partieel zal toenemen, is

dat niet te veel ruimte bijgemaakt wordt om overcapaciteit te voorkomen. Rekening houdend

met de partiële aanpassing komen we tot de volgende formule:

1 1( )D
t t t tK K K Kδ− −− = −

1

 de actueel aangeboden winkelruimte   
 de aangeboden winkelruimte in de vorige periode  

 de aanpassingsfactor    

t

t

K
K

δ
−

=
=

=

Als de eerste vergelijking gesubstitueerd wordt in de tweede is de volgende vergelijking het

resultaat:

1 1'       t t t t t tK K S r Kδα δβ δβ δ δε− −− = + + − +

Hierna worden volgende veranderingen doorgevoerd:

1 1 2 2 3', ', ', (1 ) en '       t tvα δα β δβ β δβ β δ ε= = = = − =

Het uiteindelijke resultaat is als volgt:

1 2 3 1            t t t t tK S r K vα β β β −= + + + +

De slotformule toont aan dat het huidige aanbod functie is van de huidige verkopen, de

kapitaalkost (de rente) en het aanbod in de vorige periode. Het aanbod zal dan positief

beïnvloed worden door de huidige verkopen en het aanbod in de vorige periode en negatief

beïnvloed worden door de rente. De vertraging waarmee het aanbod zich aanpast zit in

bovenstaande formule vervat doordat ß3 gelijk is aan (1 - d) en d de aanpassingsfactor is. Hoe

lager d, hoe langer het aanpassingsproces duurt. (BENJAMIN, JUD en WINKLER, 1998, blz.

297-307)
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Het bovenstaande model werd empirisch uitvoerig getest, waardoor een aantal besluiten

kunnen genomen worden. De verkoopselasticiteit van het aanbod op korte termijn is bijzonder

klein, namelijk 0,1. Op langere termijn is die elasticiteit dan net heel hoog met een elasticiteit

die bijna gelijk is aan 1. Wat de rente betreft, is in veel gevallen inderdaad een negatieve

invloed gevonden, maar dit bleek niet altijd een significante invloed te zijn. Ten slotte werd

bekeken hoeveel het aanbod gemiddeld achteropliep. Dat bleek iets meer dan acht jaar te zijn,

wat een merkwaardig lange periode is. (BENJAMIN, JUD en WINKLER, 1998, blz. 297-

307)

2.3     Overzicht andere verklarende factoren

2.3.1  Trends in distributie

Gedurende de laatste 30 jaar heeft de distributiesector heel wat veranderingen ondergaan. De

traditionele handel is vervangen door een sterk professionele, goed georganiseerde en

gecentraliseerde distributie. (TORDJMAN, 1994, blz. 3)

De trends, die beschreven worden in de literatuur en die een invloed hebben op de vorm van

concurrentie en de leegstand, worden eerst weergegeven in onderstaande figuur en daarna

besproken.

Figuur 1: evoluties in de distributie

(opgesteld op basis van TORDJMAN, 1994 en onderstaand literatuuroverzicht)

Het aantal winkels in de distributie kent een dalende tendens. Dit gaat samen met een

stijgende grootte van de resterende distributeurs. Er is dus sprake van concentratie.

Aanvankelijk kwam die concentratie vooral voor in de voedingsindustrie, maar er is ook een

toenemende groei in andere delen van de distributiesector. Geografisch blijkt de concentratie
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zich sterker te ontwikkelen in het noorden van Europa, maar dit neemt niet weg dat dit

fenomeen niet waar te nemen is in de andere Europese landen. (TORDJMAN, 1994, blz. 5)

Ook SEIDERS en TIGERT (2000) wijzen op schaalvergroting. Een nieuw type winkels, de

hypermarkten, maakten hun intrede in de sector. In de periode van 1970-1999 tekenden ze een

forse groei op. Hier en daar werd geprobeerd via wetgeving de opkomst van de hypermarkten

tegen te gaan, maar daar is de overheid niet in geslaagd. De wetgeving betekende slechts een

vertraging in de ontwikkelingen. Door de komst van “supercenters”, die niet alleen

voedingswaren aanbieden, is de schaal in Europa nog toegenomen. Belangrijk is ook de vraag

of deze schaalvergroting wel echt effect had op de traditionele handelaars. Na een empirisch

onderzoek werd geconstateerd dat het uitgebreide assortiment en het prijsvoordeel klanten

ertoe aanzette hun kooppatroon te veranderen. Ze ruilden een groot deel van het traditionele

shoppen in, voor het shoppen in de nieuwe omgeving van de hypermarkten en “supercenters”.

(SEIDERS en TIGERT, 2000, blz. 181-193)

Een tweede trend die zich voordoet, is het verlaten van het centrum. Vroeger was de

binnenstad of het centrum zonder twijfel de beste locatie voor handelaars. Dit was het

bloeiende deel van de stad en de handelsactiviteit was sterk geconcentreerd. Deze zekerheid is

verloren gegaan door de decentralisatie. Meer en meer winkels gingen zich vestigen buiten

het stadscentrum. Winkelstraten werden minder aantrekkelijk en de stadsrand kende een

enorme toename van activiteit. Een eerste verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van

de wagen. (cfr. 2.3.4) Buiten het stadscentrum is de plaats beschikbaar om parkings in te

richten een stuk groter. (SCHILLER, 1994, blz. 46-51)

Een tweede verklaring voor het verlaten van het stadscentrum is de eerste trend die werd

besproken: de schaalvergroting. De gewenste oppervlakte van de winkels is zo groot dat er in

de stad geen plaats is om ze onder te brengen. Dit is de reden waarom gezocht wordt naar

locaties aan de rand van de stad of buiten de stad, waar wel voldoende plaats beschikbaar is.

(PÉRON, 2001, blz. 847-878)

Een andere trend in de distributie, is het ontstaan van winkelcentra. De centra hebben een

enorme impact op het handelsapparaat in de steden. Shoppingcentra bieden een aantal

voordelen die winkels uit de steden weglokken en versterken daarmee de trend om het

centrum te verlaten. Er is echter een bijkomend probleem wanneer er over winkelcentra

gesproken wordt: ook binnen die centra kan leegstand ontstaan. (GHOSH en MCLAFFERTY,

1991, blz. 253-267)
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Wegens de specifieke eigenschappen en het bestaan van leegstand binnen de centra zelf,

worden de winkelcentra apart besproken in deel 2.3.2.

Tot slot wordt de internationalisering van de distributiesector besproken. De globalisering is

in de sector reeds een hele tijd aan de gang en kan ingedeeld worden in drie fasen. In de eerste

fase (jaren 50 en 60) was er een groeiende aandacht voor buitenlandse producten. Gedurende

de tweede fase, die liep van begin 70 tot het midden van de jaren 80, kwam de internationale

expansie op gang. Dit ging wel gepaard met een hoge risicograad en veel falingen. De derde

fase, die begon vanaf het midden van de jaren 80 en loopt tot op vandaag, wordt gekenmerkt

door structurele veranderingen in het distributielandschap. Er is een heel sterke

internationalisatie van de distributie, die gepaard gaat met enorme schaalvergroting. De groei

van de grote aanbieders is significant hoger dan het gemiddelde van de sector. (DAWSON,

2001, blz. 253-255)

2.3.2  Winkelcentra

Winkelcentra kunnen leegstand veroorzaken omdat ze erin slagen winkels uit de steden weg

te lokken met een aantal voordelen. Ze bieden namelijk grote parkeermogelijkheden, wat een

eerste troef is voor de winkels die zich in dergelijke centra vestigen. Bovendien worden

verschillende soorten winkels samengebracht, zodat die zich allemaal op beperkte afstand van

mekaar bevinden. (GHOSH en MCLAFFERTY, 1991, blz. 253-267)

De groei van de winkelcentra kan nog op een andere manier worden verklaard. De steden

worden beschouwd als een open omgeving waar een gevoel van onveiligheid kan aanwezig

zijn. Winkelcentra creëren een beschermde omgeving, die afgesloten is van de buitenwereld.

Visuele signalen voor veiligheid zijn aanwezig in de vorm van bewakingspersoneel en

bewakingscamera’s. De shoppers kunnen op die manier winkelen in een omgeving die ze als

veiliger aanzien. (RAVENSCROFT, 2000, blz. 2533-2549)

De winkelcentra zijn echter ook niet vrij van problemen, want ook daar kan leegstand

ontstaan. Een verklaring hiervoor is dat het punt bereikt is waarbij een zekere verzadiging

optreedt. (GHOSH en MCLAFFERTY, 1991, blz. 253-267)



Oorzaken 14

Het succes meten van een bepaald winkelcentrum wordt dus ook belangrijk. Met behulp van

de volgende vijf factoren is het mogelijk een goed beeld te geven van het succes (FORGEY

en GOEBEL, 1995, blz. 56-58):

- Demografische factoren: de relatieve rijkdom van een bepaald gebied. Het resultaat

kan een schatting van de vraag zijn, uitgedrukt in geld.

- Bereikbaarheid: het gemak waarmee de klant de site kan oprijden en weer verlaten.

- Verkeer: de drukte van het verkeer gebaseerd op verkeersstromen. Het is hier tevens

van belang te weten hoeveel voorbijgaand verkeer als potentiële klanten kan

beschouwd worden.

- Zichtbaarheid: dit duidt op het aantal potentiële klanten die het centrum kunnen zien

vanaf de aangrenzende hoofdwegen. Signalisatie kan de zichtbaarheid een stuk

verhogen.

- Variabiliteit van de winkels: gaat de aanwezigheid na van winkels van verschillende

types goederen.

Wat de leegstand betreft, is aangetoond dat zichtbaarheid zeker een rol speelt. Het is een

bepalende factor voor het aantal leegstaande panden. Centra met een hoge graad van

zichtbaarheid hebben significant lagere leegstandscijfers. Om het aspect bruikbaar te maken,

voor planners, huurders of ontwikkelaars, bij het evalueren van een winkelcentrum is een

index voor zichtbaarheid ontwikkeld. (FORGEY en GOEBEL, 1995, blz. 56-58)

2.3.3  Handel op het internet

Het internet maakte reeds in heel wat sectoren zijn intrede en kende een sterke groei. Ook in

de distributiesector is internet niet buiten beschouwing te laten. In dit deel wordt een overzicht

gegeven van het belang van internet in België, mogelijkheden van het internet voor de

distributie, de mogelijke reacties van bestaande winkels en tot slot de invloed van dit alles op

de leegstand.

In België maakt het internet verder opmars en neemt het aantal gebruikers ervan steeds toe.

Op basis van tabel 5, in bijlage 2.1, kunnen we zien dat in de tweede helft van 2002 het aantal

aansluitingen met 7,65 % toenam, over het hele jaar werd een groei gemeten van 15,40 %.

Het totaal aantal privé-aansluitingen bedraagt nu 1 438 397. Het is wel belangrijk om op te
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merken dat dit niet het totaal aantal gebruikers is, maar het totaal aantal aansluitingen.

(Bijlage 2.1)

Hoeveel gebruikers nu werkelijk iets bestellen via “E-commerce”, is weergegeven in

onderstaande figuur. België loopt iets achter op het gemiddelde van de Europese unie, 80 %

heeft nog nooit iets besteld via het internet. De overige 20 % heeft dit wel al gedaan, minder

dan 5 % blijkt dat regelmatig te doen.

Figuur 2: goederen en diensten besteld via het internet

(Kerncijfers 2002, statistisch overzicht van België, 2002, blz. 41)

AMIT en ZOTT (2001) onderzochten op welke manier het handelen op virtuele markten

waarde kan creëren. Door hun onderzoek is het meteen duidelijk op welke manier

internetbedrijven een voordeel kunnen opbouwen ten opzichte van de traditionele

distributeurs. Vier bronnen van waarde worden onderscheiden (AMIT en ZOTT, 2001, blz.

493-520):

- “Efficiency”: door de nieuwe manier van handelen kunnen heel wat transactiekosten

vermeden worden en is informatie gemakkelijker beschikbaar. Bovendien zijn ook de

snelheid van de transacties en het opheffen van asymmetrische informatie

verbeteringen van de “efficiency”.

- “Complementarities”: door de technologie is het mogelijk geworden producten samen

aan te bieden, waardoor er een voordeel ontstaat. Niet alleen kunnen verschillende

producten samen online worden aangeboden, maar kunnen ook online en offline

diensten gecombineerd worden.
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- “Lock-In”: door het opbouwen van “switching costs” is het mogelijk de klanten meer

aan zich te binden. Herhaalaankopen bij hetzelfde bedrijf worden daardoor

waarschijnlijker. In tijden van heel scherpe concurrentie is klantenbinding een heel

belangrijke troef.

- “Novelty”: het is mogelijk om via het internet partijen bij mekaar te brengen die

anders nooit samen zouden handelen en nieuwe transactiestructuren op te zetten.

Bij de reactie op de strategie van de concurrenten die internet gebruiken, zal met drie factoren

rekening gehouden worden. Ten eerste gaat een handelaar om te beginnen overwegen of het

internet een bron van waarde kan zijn en of hij al dan niet een website zal opzetten om ook

online te verkopen. Ten tweede, ongeacht of er nu op internet wordt verhandeld of niet, moet

er bij het behouden van een fysieke locatie ook oog zijn voor het potentieel verlies van

bezoekers aan de winkel. Tot slot, indien ervoor gekozen wordt om zowel online als in de

traditionele winkel te verkopen, is het vereist dit goed te coördineren en te onderzoeken hoe

die twee mekaar optimaal ondersteunen. (WORZALA en MCCARTHY, 2001, blz. 90)

De echte mogelijkheden van online-verkoop liggen volgens DAMESICK (2001) in het

gamma van gestandaardiseerde producten, die heel weinig service vereisen. Volgende

categorieën van producten vallen onder deze beschrijving: boeken, cd’s, video’s en bij de

diensten is het boeken van reizen een grote mogelijkheid. (DAMESICK, 2001, blz. 18)

KEH en SHIEH (2001) sluiten zich niet aan bij de hierboven vermelde stelling van

DAMESICK (2001) en onderzochten de mogelijkheden van succesvolle internetdiensten voor

kruidenierszaken. De tijd die consumenten willen spenderen aan wekelijkse herhaalaankopen

neemt steeds af en bovendien zijn er heel wat consumenten die wegens gezondheidsredenen

of andere redenen zich moeilijk kunnen verplaatsen. De potentiële groep klanten voor online-

aankoop van goederen uit de kruidenierswinkel is voldoende groot en neemt nog toe. Volledig

vrij van nadelen is de internetverkoop van dit soort goederen echter niet. Consumenten willen

veel producten aanraken en ruiken vooraleer ze tot een verkoop overgaan, zeker voor

groenten en fruit is dat zo. Het internet biedt uiteraard deze mogelijkheden niet, maar kan dit

tekort eventueel goed maken door aan huis te leveren of door in te spelen op de specifieke

noden van de klant. (KEH en SHIEH, 2001, blz. 73-83)

Het succes van het internet en de mogelijkheden die worden geboden door de virtuele

markten kunnen ervoor zorgen dat de leegstand nog toeneemt. Deze toename is te wijten aan
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twee oorzaken: de vraag naar winkelpanden neemt af doordat nieuwe winkels zich focussen

op het internet en omdat bestaande winkels voorzichtiger worden om uit te breiden. In

hoeverre dit zich in de toekomst nog versterkt, of afneemt omdat het maar een tijdelijk

fenomeen is, is nu moeilijk te zeggen. Het is wel duidelijk dat het nu reeds nodig is rekening

te houden met het internet en dat er oog moet zijn voor de problemen die dat kan meebrengen

voor de detailhandel. (WORZALA en MCCARTHY, 2001, blz. 95-96)

2.3.4  Veranderingen bij de consument

Bij de consument doen zich ook ontwikkelingen voor. De groei en samenstelling van de

bevolking kent een evolutie: een kleinere groei van de bevolking, een vergrijzing, een kleiner

wordend gezin en een toename van het aantal vreemdelingen. Bovendien zijn er nog

veranderingen in de mogelijkheden en de tijdsbesteding van de klanten die een impact hebben

op het verlies van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Alle veranderingen waarvan sprake

kunnen ertoe bijdragen dat er leegstand ontstaat en ze staan in wisselwerking met de trends in

de distributie, die hierboven werden beschreven.

Bevolkingsevolutie

Van een sterke groei van de bevolking in België is geen sprake meer. Als gekeken wordt naar

de bevolkingsvooruitzichten tot 2050 is er nauwelijks sprake van groei. De totale Belgische

bevolking in het jaar 2000 bedroeg 10 280 670 inwoners, de voorspelling voor 2050 bedraagt

10 952 581. Dit is een groei van slechts 7 % over een periode van 50 jaar. (Mathematische

demografie, 2000)

De samenstelling van de bevolking is de laatste 30 à 40 jaar grondig gewijzigd. Een stijging

van de levensverwachting, samen met een daling het aantal kinderen zorgden voor een

vergrijzing van de bevolking. Het aandeel in de bevolking van de vijfenzestig plussers, is

progressief toegenomen. (CHAMPION, 2001, blz. 657-662)

Een andere vaststelling die belangrijk is voor de distributeur, is dat de gezinnen steeds kleiner

worden. Het aantal gezinnen telde de laatste dertig jaar wel nog een stijging. Het belang voor

de distributeur ligt in het feit dat een gezin kan aanzien worden als een consumptie-eenheid.

Voor bepaalde goederen telt namelijk dat per gezin één ervan wordt aangeschaft, bijvoorbeeld
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is er per gezin: één douche, één ijskast,… (LAGASSE, VAN KENHOVE en VAN

WATERSCHOOT, 2000, blz. 199)

De twee laatste vaststellingen bij het deel over de bevolking zijn dat het niet langer evident is

dat mensen in de stad willen wonen en dat er een toegenomen aantal vreemdelingen waar te

nemen is. Het is niet langer een algemeen principe dat de bevolking er sowieso voor kiest om

in de stad te gaan wonen. Net zoals winkels in de distributiesector ervoor kiezen het centrum

te verlaten, zijn er ook meer en meer gezinnen die buiten de stad willen wonen. Wat het aantal

vreemdelingen betreft, is de oorzaak te vinden in het effect van de immigratie. (CHAMPION,

2001, blz. 657-662)

Migranten kunnen in bepaalde gebieden aan de oorzaak liggen van een toenemende leegstand.

Ze hebben dikwijls andere koopgewoonten en gaan op zoek gaan naar een goedkope manier

van inkopen doen. Het Belgische handelsapparaat is niet op hun eisen afgestemd. Als gevolg

daarvan beginnen de migranten zelf met het openen van winkels. Omdat ze echter de taal niet

volledig machtig zijn en omdat ze zich niet richten op een gevarieerd publiek kan de

gezondheid van het handelsapparaat niet gegarandeerd blijven. Belgische consumenten

beginnen dan sommige buurten of wijken te mijden om hun aankopen te doen en mogelijks

komt een negatieve spiraal in werking. (Tv-uitzending: het vermogen, 2003, Canvas in

samenwerking met de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen)

Stijging van de mobiliteit

Meer en meer consumenten beschikken over een wagen en worden daardoor mobieler. Ze

kunnen zich gemakkelijker verplaatsen, maar hebben ook nieuwe eisen. Als de consument

aankopen gaat doen, wil hij gemakkelijk kunnen parkeren. Daardoor worden steden minder

aantrekkelijk omdat de nodige parkeerplaatsen veelal niet aanwezig zijn. Winkels buiten de

steden beschikken over meer plaats en bieden wel voldoende ruimte aan om te parkeren. De

veranderingen van de consument zijn hier te beschouwen als een versterkende factor van een

trend in de distributie: namelijk de vlucht uit de steden. Sommige steden kunnen echter

profiteren van een toegenomen mobiliteit van de klant. Wanneer een bepaalde stad

aantrekkelijker en parkeervriendelijker is, zal die stad in staat zijn klanten af te snoepen van

andere steden, op die manier kan mobiliteit dus voordelen hebben voor steden. (SCHILLER,

1994, blz. 46-50)
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Het toenemend gebruik van de wagen en een stijgende mobiliteit is duidelijk waarneembaar in

België. In het jaar 2000 reden in het Vlaams Gewest 2,8 miljoen personenwagens. Dit is een

stijging van bijna 25 % sinds 1990. Onderstaande figuren geven evoluties in de mobiliteit. Het

stijgend aantal personenwagens en het toegenomen wegverkeer worden grafisch voorgesteld.

Figuur 3: evolutie van het aantal personenwagens

(VRIND 2001, 2001, blz. 73)

Figuur 4: evolutie van het wegverkeer

(VRIND 2001, 2001, blz. 76)

Tijdsbesteding

De consumenten van vandaag krijgen te maken met een steeds stijgende gepercipieerde

tijdsdruk. Deze tijdsdruk heeft gevolgen voor het gedrag van klanten en hun ingesteldheid ten
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opzichte van aankopen. Bepaalde ontwikkelingen zorgen ervoor dat vrije tijd schaarser is

geworden. Zo is de tewerkstelling onder de vrouwen heel sterk gestegen en zowel de man als

de vrouw gaan uit werken. Het gevolg is dat de consument minder tijd wil of kan spenderen

aan het kopen van goederen. (BERRY, 1979, blz. 58-69)

Ten gevolge van de schaarste aan tijd, wordt de consument zorgvuldiger in het plannen van

zijn aankopen en wil hij die aankopen efficiënt organiseren. Warenhuizen spelen hierop in

door een uitgebreid assortiment aan te bieden waardoor de consument op één plaats alles kan

vinden. Er is ook een tweede manier van efficiënt aankopen, namelijk het koppelen van

verschillende soorten aankopen. Het aanschaffen van goederen die minder frequent gekocht

worden zal dan samengaan met de aankoop van goederen die frequenter gekocht worden.

Deze stelling geldt wel in veel mindere mate voor het kopen van kledij. Als er op zoek wordt

gegaan naar kledij, zal die aankoop niet noodzakelijk gekoppeld worden aan het inkopen van

voedingswaren. (DELLAERT en ARENTZE, 1998, blz. 177-189)

In tegenstelling tot het steeds vluchtiger en efficiënter aankopen van voedingswaren en andere

huishoudelijke middelen, staan de ontspanningsmogelijkheden van shoppen. Als ontspanning

plannen klanten soms daguitstappen, die kunnen gepaard gaan met shoppen. De consument

gaat dan over tot het combineren van winkelen met uit eten, toeristische bezoeken en andere

zaken. (SCHILLER, 1994, blz. 46-50)

Tot slot moet er op gewezen worden dat er nog veel andere motivaties bestaan om te

winkelen. Bronnen van motivatie kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn: nieuwe trends

ontdekken, fysieke inspanning door wandelen, sociaal contact,… Al die factoren zijn ook

belangrijk voor de winkels omdat ze bezoekers genereren. Het begrijpen van de

onderliggende verklaringen van bezoek aan winkels kan gebruikt worden om meer bezoekers

aan te trekken, wat positief is voor de winkel. (BUTTLE en COATES, 1984, blz. 71-81)
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3.       Oplossingen leegstand

Na een situatieschets en een overzicht van de verklarende factoren van leegstand, kan

gekeken worden naar wat de mogelijke oplossingen zijn. Ten eerste is er een rol weggelegd

voor de wetgeving, waarmee leegstand zal bestreden worden. Ten tweede is er het Vlaamse

Mercuriusproject en vervolgens het ontstaan van centrummanagement. Via het managen van

het centrum zal geprobeerd worden het handelsapparaat daar weer aantrekkelijker te maken.

Tot slot wordt een systeem besproken waarmee handelaars samen een oplossing kunnen

uitwerken: het getrouwheidssysteem.

3.1     Wetgeving

In België kunnen we twee groepen wetgeving onderscheiden die van toepassing zijn op de

problematiek van leegstand. Ten eerste zijn er de decreten ter bestrijding en voorkoming van

leegstand. Daarnaast is er de wetgeving die de vestiging van handelszaken reguleert.

Onderstaande bespreking beschrijft in die volgorde de wetgeving.

3.1.1  Bestrijden en voorkomen van leegstand

In het Vlaams Gewest bestaat er specifieke wetgeving in verband met leegstand onder de

vorm van decreten. Enerzijds wordt leegstand bestreden door penaliserend op te treden. Dit

gebeurt via een heffing. De taxatie heeft tot doel mensen aan te zetten het gebouw sneller

weer in gebruik te nemen. Anderzijds is het ook de bedoeling om op een positieve manier met

financiële steun tussen te komen. Het Vlaams Gewest wil het opstarten van nieuwe projecten

aanmoedigen en verstrekt daarvoor subsidies. (Brochure: de heffing, 2002)

Concreet zijn hier de volgende decreten van belang:

- Decreet van 19 april 1995: maatregelen ter bestrijding en voorkoming van

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
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- Decreet van 22 december 1995: heffing ter bestrijding van leegstand en

verkrotting van gebouwen en/of woningen.

Het decreet van 19 april 1995 omvat regelgeving voor bedrijfsruimten waar een economische

activiteit plaats heeft gevonden of plaatsvindt. Het gaat hier om bedrijfsruimten met een

oppervlakte van minimaal 5 are. Met leegstand wordt bedoeld dat meer dan 50 % van de

totale vloeroppervlakte niet wordt gebruikt. Om een overzicht te hebben van ruimten die

voldoen aan de criteria uit het decreet zijn de gemeenten ertoe gehouden ieder kalenderjaar

een gemeentelijke lijst op te stellen. (Brochure: de heffing, 2002)

Wanneer een bedrijfsruimte wordt opgenomen in de lijst, krijgt de eigenaar een

registratieattest en heeft hij 30 dagen om beroep aan te tekenen. Indien dit werd verworpen

moet de eigenaar een leegstandsheffing betalen. Het bedrag, opgehaald door die heffing,

wordt gebruikt om subsidies te verstrekken aan de nieuwe eigenaars die de bedrijfsruimte

willen vernieuwen en opnieuw een economische functie willen geven. (Vademecum van de

onderneming, 2003)

In het decreet van 22 december 1995 legde het Vlaams Gewest de regels vast met betrekking

tot verwaarloosde of leegstaande gebouwen die niet behoren tot het hierboven beschreven

decreet (van 19 april 1995). Een ambtenaar van de Vlaamse regering wordt aangewezen om

binnen zijn ambtsgebied de inventaris in verband met leegstand en verwaarlozing te beheren.

Zolang een gebouw niet is geschrapt uit de inventaris, is het onderworpen aan heffing.

(Decreet heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting, 2002)

De regelgeving is niet alleen van belang om leegstand te bestrijden via het Vlaams Gewest,

maar ook de gemeenten zijn erbij betrokken. Bij de heffing op bedrijfsruimten is het zo dat de

gemeenten die vóór 1 maart van het kalenderjaar hun gemeentelijke lijst hebben ingestuurd,

recht hebben op 20 % van de geïnde heffingen. Het deel dat ze krijgen is berekend op de

bedrijfsruimten in hun grondgebied. Naast het aandeel in de heffing zijn de gemeenten ook

gemachtigd om opcentiemen toe te passen op de heffing van het Vlaams Gewest. Als laatste

element kan nog vermeld worden dat het toegelaten is een eigen gemeentelijke belasting in te

voeren voor leegstaande bedrijfsruimten of andere onroerende goederen. (Brochure: de

heffing, 2002)
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3.1.2  Vestigingswet

Om de trends van schaalvergroting en het verlaten van het stadscentrum tegen te gaan, heeft

de Belgische regering opgetreden met wetgeving. Het was de bedoeling de trends een halt toe

te roepen en de kleinere handelszaken te promoten. Niet onbelangrijk is de druk die de

kleinere handelaars hebben uitgeoefend op de overheid. Onder die druk is de wet van 1975

nog verstrengd in 1994. (COURT en YATES, 2000, blz. 41-44)

Onderstaande bespreking is gebaseerd op de volgende wetteksten:

- de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen;

- de wet van 9 juli 1976 die de eerste wet wijzigt;

- het koninklijk besluit van 23 juni 1994.

De wetten zijn van toepassing op nieuwbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen, het voor

het eerst uitvoeren van handelsactiviteiten in een bestaand gebouw of wanneer er belangrijke

wijzigingen zijn in de aard van de handelsactiviteit in een bestaand gebouw. Dit alles telt wel

pas wanneer volgende oppervlaktelimieten worden overschreden:

Tabel 3: overzicht van de toepasbaarheid van de vestigingswet

Buiten zone 1 In zone 1

bruto bouwoppervlakte 600 m² 1500 m²

netto oppervlakte 400 m² 1000 m²

(op basis van: De handelsvestigingen, 2003)

De bruto bouwoppervlakte is de oppervlakte van het gebouw (inclusief de muren) en de netto

oppervlakte is de oppervlakte bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek.

Wanneer gesproken wordt over zone 1, dan gaat het om gebieden die opgenomen zijn in een

inventaris. Gebieden buiten zone 1 bevinden zich buiten het stadscentrum of in gemeenten die

niet opgenomen zijn in de inventaris. (De handelsvestigingen, 2003)

Handelaars die zich willen vestigen en onder de wet vallen, dienen een dossier samen te

stellen en te overhandigen aan het gemeentebestuur. Het dossier moet bestaan uit antwoorden

op het sociaal-economisch formulier en uit een marktstudie. De te geven inlichtingen
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betreffen zaken zoals de aanduiding van de vestigingsplaats, de karakteristieken van de

vestiging, de verkoopswijze enz. De marktstudie bestaat voornamelijk uit demografische en

sociale eigenschappen, methode voor de schatting van de klantenzone, het handelsmilieu en

dergelijke meer. (De handelsvestigingen, 2003)

Het gemeentebestuur stuurt het dossier door naar het Sociaal-Economisch Comité voor de

Distributie. Dit comité onderzoekt het dossier, rekening houdend met een aantal criteria en

spreekt daarna een collegiaal en met redenen omkleed advies uit. Dit kan voorwaarden

opleggen en aanbevelingen omvatten en wordt naar het gemeentebestuur teruggestuurd.

Bij een ongunstig advies moet het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing tot

weigering nemen, ten laatste 15 dagen na ontvangst van het advies. (De handelsvestigingen,

2003)

Indien het advies gunstig is, wordt het dossier naar het College van Burgemeester en

Schepenen gestuurd en eveneens naar de bevoegde Provinciale Commissie voor de

Distributie. Deze laatste commissie spreekt ook een advies uit en overhandigt dat aan het

gemeentebestuur. Binnen de dertig dagen na ontvangst neemt het College van Burgemeester

en Schepenen een beslissing die minimaal de voorwaarde omvat die het Sociaal-Economisch

Comité voorschreef.

Na de beslissing is er nog beroep mogelijk. Dit beroep kan ingesteld worden door twee

partijen: de aanvrager of de Nationale Commissie voor de Distributie.

(De handelsvestigingen, 2003)

3.2     Het Mercuriusproject

Het Mercuriusproject is een Vlaams project dat ontstaan is met het doel om de steden weer

nieuw leven in te blazen. De afname van de handelsactiviteit in de binnensteden werd

veroorzaakt door de sluiting van verschillende handelszaken, uitwijking naar locaties buiten

de stad, … Het is de bedoeling die ontwikkelingen een halt toe te roepen. (Mercuriusproject,

Administratie Economie van de Vlaamse Overheid)
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De doelstellingen worden als volgt omschreven (Mercuriusproject, Administratie Economie

van de Vlaamse Overheid):

- “Lokale besturen stimuleren om een toekomstvisie uit te werken voor hun

handelsapparaat om zo een nieuwe commerciële dynamiek in de steden en

gemeenten te creëren.

- Bestaande commerciële centra aantrekkelijker maken zodat de handelsactiviteit in

die centra levensvatbaar blijft, versterkt wordt en op termijn kan groeien.

- De verplaatsing van commerciële centra naar open ruimten buiten de steden

afremmen.

- Verkommerde commerciële centra met groeikansen nieuw leven inblazen en

verwaarloosde commerciële panden integreren in het commercieel beleid van de

stad.

- Het commercieel gebied met regionale en/of internationale uitstraling verruimen.”

Om het project te kunnen coördineren, werd in oktober 1997 een coördinatiecel opgericht. De

coördinatiecel functioneerde als secretariaat en stond tevens in voor de opvolging van het hele

Mercuriusproject. De uitvoering van het project verliep in twee fasen, die fasen zullen nu

besproken worden. (Mercuriusproject, Administratie Economie van de Vlaamse Overheid)

3.2.1  De eerste fase

Er bestond een Mercuriusfonds om projecten te financieren die zouden helpen de

doelstellingen, zoals hierboven besproken, te bereiken. Indien een stad van een financiering

uit het fonds wenste te genieten, diende in de eerste fase een strategisch commercieel plan te

worden opgesteld. Dit plan diende uiterlijk op 31 december 1997 te worden overhandigd aan

de Administratie Economie. Het opstellen van zo een plan gebeurde door de lokale overheid,

in samenwerking met het koepelplatform van commerciële centra (waarin handelsstraten,

handelscomités of middenstandsorganisaties vertegenwoordigd zijn). Wat de inhoud betreft

kan gewezen worden op het feit dat minimaal de volgende onderdelen aanwezig dienen te zijn

(Mercuriusproject, Administratie Economie van de Vlaamse Overheid):

- “Een inventaris van socio-economische gegevens over de stad als handelscentrum.

- Een sterkte/zwakte of SWOT-analyse van het handelsapparaat.

- Een toekomstvisie voor het handelsapparaat.
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- Een schematisch ontwikkelingsplan voor de commerciële centra met

groeipotentialiteiten.”

Er werd een heterogene groep samengesteld om de strategisch commerciële plannen te

beoordelen. Indien de evaluatie positief was, kreeg de lokale overheid, die het plan opgesteld

had, de opmaakkosten terugbetaald. Deze subsidie was wel in hoogte beperkt door een

maximumgrens. Vóór 31 december hadden 61 steden en gemeenten een plan ingediend,

waarvan er 39 positief werden beoordeeld. (Mercuriusproject, Administratie Economie van de

Vlaamse Overheid)

3.2.2  De tweede fase

In een tweede fase diende het strategisch commercieel plan geconcretiseerd te worden. Er

werd overgegaan op een projectdossier, uiterlijk op 28 februari 1998 in te dienen door het

gemeentebestuur. Enkel de 31 steden en gemeenten die een positieve beoordeling kregen in

de eerste fase kwamen voor de tweede fase in aanmerking. Voor de evaluatie van de projecten

werd door de Vlaamse regering een jury van deskundigen samengesteld. Uiteindelijk werden

38 projecten geselecteerd uit 22 steden en gemeenten. Een door de jury voorgestelde

verdeling van de subsidies werd bekrachtigd door de Vlaamse regering op 26 mei 1998. Als

de subsidies worden verstrekt, neemt de lokale overheid de taak als coördinator op zich voor

de verdeling van de fondsen. (Mercuriusproject, Administratie Economie van de Vlaamse

Overheid)

Bij de projecten waar het in fase twee om gaat, zijn er vier soorten investeringen. De hoogte

van de subsidies is afhankelijk van de aard van de investeringen. De vier soorten

investeringen zijn: private investeringen van individueel belang, private investeringen van

algemeen belang, publieke investeringen en tot slot het aanstellen van een

winkelstraatmanager. (Mercuriusproject, Administratie Economie van de Vlaamse Overheid)
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3.3     Centrummanagement

Hier wordt besproken hoe via centrummanagement de aantrekkelijkheid van het stadscentrum

en het handelsapparaat verhoogd kan worden. Dit kan ervoor zorgen dat de leegstand afneemt.

Eerst wordt de groeiende belangstelling, samen met een definitie van centrummanagement,

weergegeven. Vervolgens wordt aangeduid hoe zo een management georganiseerd kan

worden en welke maatregelen het kan inhouden. De laatste twee delen gaan over het meten

van de effectiviteit en de sociale dimensie van het centrummanagement.

3.3.1  Inleiding en definitie

Heel wat winkels hebben het centrum verlaten en de verkopen die worden gerealiseerd in het

stadscentrum nemen steeds verder af. Het effect van de trend om de stad te verlaten kan niet

meer worden ontkend en de overheid wil optreden. Hierbij wordt aandacht besteed aan het

opnieuw aantrekkelijk maken van de centra. Centrummanagement is een mogelijke oplossing

en wordt steeds meer toegepast. (TOMALIN en PAL, 1994, blz. 51-56)

WARNABY, ALEXANDER en MEDWAY (1998) drukken het toegenomen aantal

toepassingen van centrummanagement uit in cijfers. In het Verenigd Koninkrijk was er in

1986 nog geen enkele stad die zich bezighield met het managen van zijn centrum. Op tien jaar

tijd is het aantal steden die dit wel doen gestegen naar 200. Er werd ook op zoek gegaan naar

een definitie voor het begrip, na het onderzoeken van reeds eerder geformuleerde definities

kwamen de auteurs tot een brede, veelomvattende definitie:

“Town centre management is the search for competitive advantage trough the

maintenance and/or strategic development of both public and private areas and

interests within town centres, initiated and undertaken by stakeholders drawn from a

combination of the public, private and voluntary sectors.” (WARNABY,

ALEXANDER en MEDWAY, 1998, blz. 17-18)

3.3.2  Structuur en organisatie

De oplossing van de problemen die in het stadscentrum zijn ontstaan, vergt een nauwkeurig

geplande aanpak. Het startpunt is het formuleren van een visie en het opstellen van een soort

“mission statement”. Om alles concreet te maken, worden daarna actieplannen opgesteld

zodat het te volgen traject duidelijk is uitgestippeld. Bij dit alles zijn twee zaken enorm



Oplossingen leegstand 28

belangrijk. Ten eerste is er een enorme behoefte aan informatie. Daarvoor is het nodig heel

veel data te verzamelen. Er wordt onderzoek gedaan om de problemen en troeven van de stad

bloot te leggen. Ten tweede is het belangrijk op te merken dat centrummanagement er voor

elke stad anders zal uitzien: specifieke, op maat gemaakte realisatie is vereist. (TOMALIN en

PAL, 1994, blz. 51-56)

De verschillende manieren waarop het managen van de binnenstad kan georganiseerd worden,

kunnen duidelijker worden voorgesteld door rekening te houden met twee variabelen: de

structuur en de middelen. (WARNABY, ALEXANDER en MEDWAY, 1998, blz. 20-25)

- De structuur is afhankelijk van wie hoofdzakelijk instaat voor het management: de privé-

sector of de publieke sector. Die twee (privé en publiek) zijn uitersten, daartussen liggen

een hele reeks gemengde vormen van organisatie.

- De middelen die ter beschikking worden gesteld zijn te situeren tussen twee uitersten:

verplichte bijdragen, onder de vorm van taksen en volledig vrijwillige bijdragen,

bijvoorbeeld via het storten van een bepaalde som in een fonds ten gunste van het

centrummanagement.

De twee variabelen worden uitgezet op assen en op die manier bekomen we een overzicht van

de activiteiten en de aanstelling van de manager onder verschillende voorwaarden.

(WARNABY, ALEXANDER en MEDWAY, 1998, blz. 20-25)

Figuur 5: indeling van het centrummanagement

(WARNABY, ALEXANDER en MEDWAY, 1998, blz. 24)
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Wat opvalt is dat het niet alleen de publieke sector is die een rol speelt bij het managen van

het centrum. Naast de lokale overheden spant de private sector zich in om te zorgen voor een

herwaardering van het centrum. Er worden vier redenen onderscheiden waarom zelfstandige

handelaars meewerken aan een gezamenlijk project (MEDWAY, WARNABY en

BENNISON, 2000, blz. 368-378):

- Het eerste en meteen het belangrijkste argument is dat ze zich realiseren dat ze nood

hebben aan meer passanten. Een gezond stadscentrum kan daarvoor zorgen en zal dus

goed zijn voor de verkoop.

- Een tweede reden waarom ze willen meewerken aan het centrummanagement heeft te

maken met de huurprijzen. Veel handelaars kunnen hun winkel uitbaten tegen

betaalbare huurprijzen. Ze vrezen dat als het centrum nog minder aantrekkelijk wordt,

zij zullen moeten uitwijken en naar plaatsen trekken waar de huurprijzen hoger liggen.

- Ten derde willen de handelaars zelf iets te zeggen hebben bij beslissingen die hen

zullen treffen. Om die reden willen ze inspraak in het centrummanagement.

- Een laatste reden is van altruïstische aard. Een bruisend centrum zou immers meer dan

alleen de handel ten goede komen.

3.3.3  Inhoud van centrummanagement

Naast de structuur en organisatie van het centrummanagement is ook de inhoud van het

project van belang. Het is de bedoeling om de binnenstad via een aantal maatregelen weer

aantrekkelijk te maken. Het vertrek van één grote winkel kan genoeg zijn om een negatieve

spiraal in werking te zetten. Dit hoeft niet te betekenen dat de enige oplossing erin bestaat

zich bij de situatie neer te leggen. Een negatieve spiraal kan volgens THOMAS en

BROMLEY (2002) doorbroken worden door zich in te zetten voor het centrum. Ze maakten

een studie van een Britse stad waarin ze aantoonden dat het centrum weer kan opleven door

erin te investeren. De Britse stad slaagde erin zowel de consumenten als de winkels terug naar

het centrum te lokken. In een eerste fase van een uitgebreid investeringsproject werd gezorgd

voor de heraanleg van voetpaden en het voorzien van betere straatverlichting, wat ervoor

zorgde dat winkelaars comfortabeler konden winkelen. Daarnaast was er aandacht voor een

betere bereikbaarheid van de stad en een aangepaste verkeerssituatie. Tot slot werd

overgegaan tot het inplanten van 250 extra parkeerplaatsen en betere bushaltes. De studie

toonde aan dat het handelsapparaat in de binnenstad veel sterker geworden was door de
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maatregelen en dat centrummanagement een effectief instrument kan zijn. (THOMAS en

BROMLEY; 2002, blz. 791-817)

Als tweede deel van de inhoud van een centrummanagement beleid kunnen we “city

marketing” vermelden. Door de globalisering is de unieke waarde van de steden enigszins

geërodeerd. De meeste steden zien er, door de komst van internationale ketens en

investeringen, steeds gelijkaardiger uit. Via “city marketing” zal het erop aankomen de

onderscheidende eigenschappen van de steden duidelijk te maken. Iedere stad moet weer zijn

eigen identiteit en uniek karakter promoten. De promotie wordt gericht naar drie groepen

(ERICKSON en ROBERTS, 1997, blz. 35-70):

1. de lokale bevolking, die de bestaande klanten vormen

2. potentiële externe investeerders, entrepreneurs

3. bezoekers die zullen consumeren in de stad, zoals toeristen en shoppers

De instrumenten die voor promotie ter beschikking staan, zijn van diverse aard: kleurrijke

folders, video’s, stadsgidsen voor toeristen,… Onderzoek wees uit dat kleinere steden vooral

proberen investeringen aan te trekken via promotie, terwijl grotere steden zich vooral richten

op toeristen door het ter beschikking stellen van stadsgidsen. Omdat shoppen voor velen een

vrijetijdsbesteding geworden is, benadrukken de steden dat het er aangenaam winkelen is en

promoten ze dit samen met andere ontspanningsmogelijkheden. (ERICKSON en ROBERTS,

1997, blz. 35-70)

3.3.4  Meten van de effectiviteit

Om te weten of er een beleid gevoerd wordt dat de problemen effectief oplost, moet het

mogelijk zijn te weten in welke mate een centrum aantrekkelijk is. De termen “vitality” en

“viability” worden daarvoor gebruikt. “Vitality” of vitaliteit verwijst naar de drukte die er op

verschillende tijdstippen op verschillende plaatsen waar te nemen is. “Viability” wordt

gebruikt om de mogelijkheid tot het aantrekken van nieuwe investeringen weer te geven. De

twee elementen beïnvloeden en versterken mekaar. De begrippen “vitality” en “viability“ zijn

echter op zich niet uitdrukbaar in cijfers, waardoor er nood is aan onderliggende variabelen

die wel concreet en meetbaar zijn. Een batterij indicatoren die samen een beeld geven van de

huidige situatie is een goede oplossing. Leegstand is slechts één element en andere factoren

dienen ook te worden gebruikt: vastgoedwaarde van winkelpanden, huurprijzen, aantal

passanten, diversiteit van de activiteiten, bereikbaarheid,… De verschillende indicatoren
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kunnen dan worden samengebracht in een index, waarvan het verloop doorheen de tijd kan

worden gevolgd. De hoeveelheid data waarover een stad beschikt, is uiteraard van cruciaal

belang om tot een goede index te komen. (RAVENSCROFT, 1991, blz. 2533-2549)

In het onderzoek van ABM, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Economische Raad voor

Oost-Vlaanderen (EROV), is aantrekkelijkheid van de centra ook belangrijk. Zij stellen dat de

commerciële waarde van een centrum weerspiegeld wordt door de sterkte van het

handelsapparaat voor “shopping” goederen. Dit zijn artikelen als kleding, schoenen,

parfumerie, sport en vrije tijd, … (Presentatie door de heer BAEKELANDT, 12 december

2002, Maldegem)

3.3.5  Centrummanagement in Vlaanderen

Het eerder besproken Mercuriusproject (cfr. 3.2) zorgde voor een verbeterde relatie tussen de

lokale besturen en de handelaars. Bovendien zijn diverse steden en gemeenten strategisch

gaan denken en hebben ze een visie ontwikkeld voor de toekomst van hun handelsapparaat.

Hier mag het uiteraard niet bij ophouden en deze positieve ontwikkelingen zouden in de

toekomst moeten voortgezet worden. Een manier om dit te realiseren is het opstarten van

centrummanagement. Het uitbouwen van centrummanagement in de Vlaamse gemeenten

wordt vooropgesteld. (Beleidsbrief Economie, 1999)

Terwijl centrummanagement zich bezighoudt met het managen van steden, kunnen nog twee

ander detailniveaus onderscheiden worden. Een bovenlokale benadering kan gebeuren via

streekplatforms, strategische samenwerkingsverbanden, … Bij winkelstraatmanagement gaat

het om een kleiner gebied: één of meerdere winkelstraten. Onafhankelijk van de vorm van het

project kan gesteld worden dat het een meerjarenproject is, doordat een minimumtermijn van

drie jaar wordt vooropgesteld om effectief resultaten te bereiken. (Opstarten van

centrummanagement, Administratie Economie van de Vlaamse Overheid)
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3.3.6  Sociale dimensie

Tot slot van dit deel kan worden opgemerkt dat naast de economische dimensie van “town

center management”, er ook nog een sociale dimensie is. Deze sociale dimensie is een extra

motivatiebron om centrummanagement te organiseren. Door de evolutie in de distributie

vallen immers een aantal klanten uit te boot. Deze klanten kiezen er niet voor om in de

binnenstad te gaan winkelen, maar zijn daartoe genoodzaakt. Het gaat hier om klanten die een

laag inkomen hebben of mensen met een beperkte mobiliteit: fysiek gehandicapten, mensen

die zich moeilijk kunnen verplaatsen en gezinnen met veel kinderen. Gevolg hiervan is dat de

overheid op sociale gronden genoodzaakt is op te treden en het handelsapparaat in de

binnenstad gezond te houden. (BROMLEY en THOMAS, 1995, blz. 433-456)

3.4     Getrouwheid stimuleren

De zelfstandige, kleinere handelaars kunnen samen een blok vormen tegen de grotere winkels

via het gebruik van getrouwheidskaarten. De kaarten kunnen dan bij alle deelnemende

winkels gebruikt worden en gaan gepaard met een vorm van korting of voordelen. Op die

manier proberen ze enerzijds de consument trouw te maken aan winkelen in de binnenstad en

anderzijds creëren ze een groter potentieel winkelpubliek door samen te werken. Door dit

systeem wordt geprobeerd de leegloop van de steden tegen te gaan. De lokale overheid kan

eventueel tussenkomen met financiële of logistieke steun om het project te laten slagen. Er

dient wel op gewezen te worden dat getrouwheidskaarten niet alle problemen zullen oplossen,

maar dat dit dient gecombineerd te worden met andere maatregelen. Bij het opzetten van een

systeem voor getrouwheidskaarten zijn er een aantal hinderpalen, die niet uit het oog mogen

verloren worden (HALLSWORTH en WORTHINGTON, 2000, blz. 207-216):

- Er kunnen zogenaamde “free riders” zijn die profiteren van inspanningen van

andere winkels. Zonder zelf een bijdrage te leveren hebben ze ook voordeel van

het toegenomen aantal winkelaars in de binnenstad.

- De beslissing om een vast percentage korting te geven, kan voor bepaalde winkels

moeilijker zijn dan voor andere. Winstmarges zijn immers niet voor alle types

producten gelijk.
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- Omdat in de binnenstad veel internationale ketens voorkomen, kan het project

mislukken of minder goed werken. De winkels die tot een keten behoren, zijn

moeilijk aan te zetten om deel te nemen aan een lokaal initiatief.

Buiten de voordelen die hierboven reeds werden besproken, bestaat ook nog de mogelijkheid

om via het systeem data te verzamelen over de consumenten. Deze data kunnen worden

gebruikt bij marketing acties, of voor andere doeleinden. Grotere winkels doen soms mee aan

het project enkel en alleen om aan die data te kunnen komen. (HALLSWORTH en

WORTHINGTON, 2000, blz. 207-216)

Grotere winkels bieden hun eigen getrouwheidskaarten aan met steeds meer mogelijkheden,

zelfs betalingsfuncties worden aan de kaart toegevoegd. Het zal er in de toekomst op

aankomen om getrouwheidskaarten voor de binnenstad aantrekkelijk te houden en te

onderzoeken waar voordelen aangeboden kunnen worden die niet door grote zaken worden

aangeboden. De continue verbetering gaat best gepaard met herinnering. Als de kaart levendig

in het geheugen van de mensen wordt gehouden, is de kans kleiner dat het gebruik na enige

tijd begint af te nemen. (WORTHINGTON, 1998, blz. 68-77)
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4.       Vestigingsplaatskeuze

Het is in het vierde deel niet de bedoeling een gedetailleerd overzicht te geven van alle

modellen en mogelijkheden bij de keuze van een vestigingsplaats, dit valt buiten het kader

van dit werk. Eerst wordt gewezen op het belang van de keuze en waarom het belang nu in

toenemende mate wordt erkend. Nadien wordt aangetoond dat het mogelijk is om de keuze

van een ideale locatie vanuit macro- en micro-economisch oogpunt te beschouwen. De micro-

economische benadering kan dan verder worden uitgesplitst in een analyse van de vraagzijde

en de aanbodzijde. Vervolgens wordt het beslissingsproces samen met de daarbij horende

mogelijke aanpakken besproken. De keuze van een locatie binnen een winkelcentrum wordt

apart besproken. Als laatste punt wordt gesteld dat het managen van bestaande locaties niet uit

het oog mag verloren worden.

4.1     Belang van een goede locatie

De belangrijkste keuze die een handelaar maakt, is de keuze van de vestigingsplaats. Er zijn

enkele redenen waardoor de beslissing zo belangrijk is, te beginnen met het feit dat de locatie

bepalend zal zijn voor het succes van een winkel. Het is immers via de winkel dat de

producten worden aangeboden aan de consument. Een goed gekozen locatie zal klanten

aantrekken en zal tevens met zich meebrengen dat een grote groep klanten toegang heeft tot

de winkel. Doordat producten steeds gelijkaardiger worden, zal de plaats waar handel wordt

gedreven de winstgevendheid sterk meebepalen. Ten slotte moet vermeld worden dat het gaat

om een langetermijnbeslissing. De beslissing gaat immers gepaard met een investering die

niet gemakkelijk ongedaan gemaakt kan worden. Een verkeerde keuze en de daarmee

verbonden nadelen zullen heel moeilijk recht te zetten zijn. (CRAIG, GHOSH en

MCLAFFERTY, 1984, blz. 5)

Dat een geschikte locatie cruciaal is, beseffen veel handelaars pas de laatste jaren. Vroeger

werd vlotter over de beslissing gegaan en was die niet gebaseerd op grondige analyses en

onderzoek. Daar is verandering in gekomen, de handelaar besteedt nu veel meer aandacht aan

het kiezen van een plaats voor nieuwe winkels en gebruikt daar veel uitgebreidere methodes

voor. Consultants komen op de markt en nemen zelfs de taak van de distributeurs over bij het
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zoeken naar een geschikte ligging. Er is sprake van een soort revolutie bij de beslissing in

verband met een ideale vestigingsplaats. De oorzaak hiervan is te vinden in volgende factoren

(WRIGHLY, 1988, blz. 39-43):

- De beste locaties zijn reeds ingenomen en iedere nieuwe keuze wordt moeilijker

dan de vorige. De locaties waarvan iedereen zonder onderzoek wist dat ze ideaal

waren, zijn uiteraard reeds bezet. Het gevolg hiervan is dat de nog overblijvende,

beschikbare plaatsen uitvoeriger worden onderzocht en dat de voor- en nadelen

worden afgewogen.

- Ervaring wordt steeds minder betrouwbaar als raadgever. Wanneer de

distributiesector een stabiele sector is doorheen de tijd, kan bruikbare ervaring

opgebouwd worden. Een handelaar kan dan steunen op die ervaring om

beslissingen te nemen. Is de distributie echter, zoals nu, aan sterke veranderingen

onderhevig dan speelt ervaring een veel kleinere rol. De omgeving verandert te

sterk opdat de wetmatigheden uit het verleden zomaar als waar zouden kunnen

beschouwd worden. (dat de distributiesector heel wat veranderingen onderging

werd besproken in deel 2.3.1)

- De kost van vergissingen of fouten wordt groter. Zoals eerder beschreven, neemt

de schaal van winkels steeds toe. Een logisch gevolg hiervan is dat de

investeringen voor ieder individueel project groter en groter worden. Uitgebreidere

investeringen houden dan een hoger risico in.

- De toegenomen concurrentie zorgt ervoor dat de handelaars de financiële middelen

waarover ze beschikken zo efficiënt mogelijk willen inzetten. Geografische

expansie is een belangrijke oplossing om het hoofd te bieden aan de concurrentie.

Deze expansie moet zorgvuldig worden uitgevoerd om te maken dat die niet

mislukt en verlies wordt geboekt ten opzichte van de concurrenten.

Wanneer in de toekomst beslist wordt om via internet te handelen, heeft dit uiteraard ook

gevolgen voor de vestigingsplaatskeuze. Door het internet is het niet langer noodzakelijk een

ideale locatie te zoeken. Factoren als bereikbaarheid, nabijheid van concurrenten, aantal

passanten,… zijn irrelevant bij het gebruik van een website om te verkopen. Een website is

immers altijd en overal te bereiken en shoppen is ook niet langer gebonden aan openingsuren.

(WORZALA en MCCARTHY, 2001, blz. 91)



Vestigingsplaatskeuze 36

4.2     Benaderingen voor de vestigingsplaatskeuze

4.2.1  Vanuit macro-economisch standpunt

Hier worden twee manieren weergegeven om de problematiek te kunnen beschouwen vanuit

een macro-economisch perspectief. Ze duiden niet precies aan waar winkels zich moeten

vestigen maar bieden wel een framework om het hele proces van het kiezen van een

vestigingsplaats beter te kunnen overzien. (CRAIG, GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz.

6) Achtereenvolgens worden besproken: de “central place theory” en het “markt en

infrastructuur perspectief”.

“Central place theory”

Dit is zowat de best ontwikkelde theorie in verband met de vestigingsplaatskeuze. Het biedt

een verklaring voor de geografische spreiding van de diverse distributeurs en voor het bestaan

van de centra. De theorie berust op twee heel belangrijke concepten: het bereik en de drempel.

Het bereik wordt gedefinieerd als de maximale afstand die consumenten willen afleggen om

een goed te gaan kopen. Het tweede concept, de drempel, verwijst naar de minimale vraag dat

in een bepaald gebied moet bestaan opdat een winkel economisch gezond zou kunnen zijn.

Het is dus duidelijk dat het bereik hoger moet zijn dan de drempel opdat winkels zich zouden

vestigen binnen een bepaald gebied. (CRAIG, GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz. 6-7)

Uit de “central place theory” werden twee zaken afgeleid: ten eerste de hexagonale netten en

ten tweede de hiërarchie van de centra. Een bespreking van het eerste aspect is niet relevant

voor dit werk en daarom wordt enkel ingegaan op het tweede aspect. Dit omvat de zoektocht

naar een verklaring waarom het zich samen vestigen van winkels voordeliger is voor de

handelaars en voor de aantrekkelijkheid van het centrum. (CRAIG, GHOSH en

MCLAFFERTY, 1984, blz. 9)

Een ruimtelijke cluster van verschillende winkels doet de vraag in het totaal stijgen en is beter

voor iedere handelaar afzonderlijk. Het komt voor dat handelaars sterk profiteren van een

groter aantal passanten door één nabijgelegen winkel waarvan een sterke aantrekkingskracht

uitgaat. De verschillende clusters vormen uiteindelijk groepen van winkels die een centrum

vormen en bepaalde geografische gebieden verzorgen. (JONES en SIMMONS, 1990, blz.

119)
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Als laatste punt worden de kritieken op deze theorie weergegeven die voor dit werk belangrijk

zijn (CRAIG, GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz. 9-10):

- Eén van de minst realistische punten is het feit dat iedereen over een gelijke

manier van transport beschikt en dat elke consument gaat kopen in de winkel die

meest nabij gelegen is. Verzwakking van deze assumptie zou toelaten het aspect

van de agglomeratie van winkels verder uit te werken en het modernere

shoppingsgedrag te beschouwen. De consument is nu immers heel wat mobieler en

wil aankopen van verschillende types goederen combineren.

- Hoewel met factoren als bereikbaarheid werd rekening gehouden, zijn toch heel

wat andere factoren niet terug te vinden zijn in het model: infrastructuur, fysieke

eigenschappen van de locatie, verkeersstromen,…

Markt en infrastructuur perspectief

Het komt er op aan na te gaan welke factoren aan de basis liggen van de ruimtelijke patronen

van vestigingsplaatsen van de handelaars. Twee variabelen zouden daarbij een belangrijke rol

spelen: marktfactoren en de infrastructuur. De voornaamste marktfactoren die een invloed

hebben zijn de volgende: kapitaalbeschikbaarheid, verkoopspotentieel, de elasticiteit van de

winst ten opzichte van het verkoopspotentieel en de mogelijkheid om aanbod en diensten te

organiseren. Daarnaast is er het belang van de infrastructuur. De handelaars hebben nood aan

een degelijke infrastructuur om hun diensten te kunnen aanbieden. Er moet voorzien zijn in

degelijke wegen en openbare diensten om producten op een normale wijze te kunnen

aanbieden. Ook de consument heeft bepaalde infrastructuurbehoeften. (CRAIG, GHOSH en

MCLAFFERTY, 1984, blz. 11-12)

4.2.2  Micro-economisch

Wanneer het gaat over het bepalen van de precieze locatie van een individuele handelaar

wordt dit benaderd via de micro-economie. Er wordt onderzocht hoe een distributeur de

gewenste locatie bepaalt binnen een stadscentrum, in een shoppingcenter of in de stadsrand.

Een klein verschil in locatie kan immers voor grote verschillen in winstgevendheid zorgen.
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De micro-economische benadering kan opgesplitst worden in verschillende delen, die worden

hieronder besproken. (BROWN, 1994, blz. 543)

Minimale differentiatie

Een heel belangrijk concept dat aan de basis ligt van de micro-economische benadering van

de vestigingsplaatskeuze is de minimale differentiatie. Oorspronkelijk ontwikkeld door

Harold Hotelling, beschrijft dit concept een proces van locatie dat er uiteindelijk toe zal leiden

dat de winkels zich naast mekaar in het centrum bevinden. Wanneer we twee winkels

beschouwen die hun locatie kunnen herbepalen, zal de winkel die zijn positie wil bepalen zich

steeds vestigen naast de andere, aan de kant waar de grootste vraag is. Dit proces gaat door tot

ze zich uiteindelijk in het midden bevinden, de twee winkels liggen dan vlak naast mekaar in

het centrum van een gebied. Alhoewel de clusteringhypothese empirisch hoge bijval genoot,

kreeg deze benadering heel wat kritiek. Een aantal assumpties waarmee de theorie werd

opgebouwd, zouden niet meer voldoen aan de realiteit. Recentelijk is de theorie echter nieuw

leven ingeblazen door hem aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dit werd gedaan door

een aantal van de oorspronkelijke assumpties te verzwakken en met nieuwe factoren rekening

te houden (BROWN, 1994, blz. 545-546):

- Ten eerste werden de voordelige effecten van agglomeratie geïncorporeerd, samen

met positieve externaliteiten en kostenvoordelen door nabijheid van andere

handelszaken.

- Ten tweede was er een verzwakking van de hypothese dat consumenten en

handelaars over perfecte informatie beschikken.

- Ten derde werd in rekening gebracht dat de consumenten shoppingtrips kunnen

maken waarbij ze verschillende winkels bezoeken en waarbij ze verschillende

types goederen kopen. Tevens werd rekening gehouden met het feit dat klanten

willen vergelijken als ze shoppen.

Huurprijs opbod theorie

Deze theorie was oorspronkelijk ontwikkeld op macro-economisch niveau maar werd nadien

met succes toegepast in een micro-economische omgeving. Wat cruciaal is bij de theorie is

het uitgangspunt waarbij gesteld wordt dat het hoogste belang zit bij de bereikbaarheid van
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een bepaalde locatie. Omdat het centrum van de stad een knooppunt is van wegen en tevens

een goed bereikbaar punt is, zal het marktpotentieel daar optimaal zijn. Voor de centrale

plaatsen, die erg in trek zijn, ontstaat er een strijd die uiteindelijk de hoogste bieder zal

winnen. De hoogste bieder is diegene die het meeste nut zal kunnen halen uit de locatie. De

huurprijzen nemen af naarmate verder van het centraal punt afgeweken wordt. In het proces

van bieden, doet echter niet elke handelaar mee. Afhankelijk van het type handelaar zal er

meer of minder belang gehecht worden aan de centrale plaats. In het centrum van de stad

zullen vooral gespecialiseerde zaken terug te vinden zijn, terwijl winkels als kruidenierszaken

niet noodzakelijk op het meest centrale punt te vinden zijn. (BROWN, 1994, blz. 547-548)

4.3     Vraag en aanbodmechanismen

In dit deel wordt voortgebouwd op het micro-economisch kader. Er zijn een aantal

mechanismen aan de vraagzijde waardoor het voordelig is voor winkels om zich samen te

vestigen. Consumenten zijn in feite vragende partij om de winkels dicht bij elkaar te vestigen.

Daarnaast is er ook een invloed van de aanbodzijde, deze houdt rekening met de beslissing

van de handelaars. Hun aanbod wordt voor een groot deel bepaald door de vraag, maar ook

twee andere factoren spelen een rol. Die twee factoren (concurrentie en beperkingen) worden

in het laatste onderdeel van 4.3 besproken.

4.3.1  De vraagzijde

Als er vooropgesteld wordt dat consumenten slechts op één plaats stoppen als ze gaan

winkelen, heeft dat gevolgen voor de bespreking. Mocht dit de realiteit zijn, zou meteen een

groot deel van de clusters onverklaarbaar worden. De “multistop” benadering is hiervoor een

oplossing en geeft weer waarom het samen vestigen van winkels voordelig kan zijn en

waarom de consument dit in bepaalde gevallen prefereert. Met behulp van figuur 4 wordt

besproken hoe de “multistop” beslissing andere gevolgen heeft ten opzichte van “single stop

shopping”. (MACKAY, 1972, blz. 134-137)
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Figuur 6: het effect van multistop shopping

(MACKAY, 1972, blz. 135)

Verder is het mogelijk te onderzoeken hoe een consument zich gaat gedragen bij het winkelen

in een centrum. Met dit gedrag kan dan rekening gehouden worden bij het bepalen van de

ideale locatie. Ondanks een veelheid aan onderzoeken en evenveel gebruikte empirische

methodes komen toch gelijkaardige conclusies naar voor (BROWN, 1994, blz. 549-552):

- Er bestaan winkels die als “magneetwinkels” fungeren. Dit kunnen winkels zijn van

allerlei aard, maar ze hebben één ding gemeen: ze genereren een klantenstroom. In de

diverse centra blijken klanten door een aantal winkels te worden aangetrokken. Deze

winkels bepalen dan in een grote mate hoe het gevolgde traject van de winkelaars er

zal uit zien.

- Bepaalde winkels zijn onderling inwisselbaar. De consument bezoekt dikwijls

verschillende winkels van dezelfde soort of winkels die hetzelfde type goederen

aanbieden. Zo ruilt hij soms het winkelen in een warenhuis in voor het winkelen in een

buurtwinkel. Op basis van deze eigenschap worden compatibiliteitstabellen opgesteld.

Die geven weer in welke mate de consument de winkels voor mekaar kan inruilen.

Type 1 Locatie A

      Type 1         Type 1

      Locatie B   O     Locatie C

Type 2 Locatie E
Type 1 Locatie D
Type 3 Locatie F

Wanneer de consument zich in

punt O bevindt en enkel “single

stop” aankopen verricht zal hij

ervoor opteren een type 1 product

aan te kopen op locatie A, B of C.

Locatie D komt niet in

aanmerking omdat dit te ver

gelegen is en omdat er onnodige

transportkosten zouden worden

gemaakt. Als “multistop” trips

bestaan wordt locatie D wel

aantrekkelijk indien de

consument aankopen van type 1

producten combineert met type 2

of 3. (MACKAY, 1972, blz. 134)
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- Een derde element dat terug te vinden is, is het belang van start en stopplaatsen voor

het winkelen. De meeste trips in een centrum beginnen en eindigen op een parking,

aan een bushalte, het station,… Deze plaatsen zijn dus bepalend voor het pad dat een

consument volgt in het uitvoeren van zijn aankopen.

- Een laatste bevinding is dat er een maximale afstand bestaat die consumenten willen

afleggen binnen een centrum of winkelgebied. De consument zal proberen zijn

inspanningen te beperken en zeker vermijden om een overtollige afstand af te leggen.

Dit geldt zowel voor het winkelen in een stadscentrum als voor het winkelen in

shoppingcentra en zelfs binnen een grootwarenhuis.

Het laatste element van de vraagzijde dat wordt besproken, is de wil van de consument om te

vergelijken. Voor hij tot een aankoop overgaat, wil hij eerst een aantal aanbiedingen bekijken

en inspecteren. Dit is een bijkomende verklaring waarom concurrenten voordeel hebben door

zich dicht bij mekaar te vestigen. Door het vormen van clusters gaat de vergelijkbaarheid

omhoog. Dit element blijkt echter niet voor elk type van goed even sterk geldig te zijn. Het

argument geldt namelijk meer voor goederen die minder frequent worden gekocht. (DUDEY,

1993, blz. 323)

4.3.2  De aanbodzijde

Hoewel niet kan ontkend worden dat de handelaars rekening houden met de wensen van de

klant, zal de klant zijn beslissingen maken binnen een omgeving die door aanbieders is

gecreëerd. Buiten enkel rekening houden met de klant zijn twee extra beschouwingen van

belang: de concurrentiestrijd en de beperkingen opgelegd door de wetgeving of het lokale

beleid. Bijna niemand kan het zich veroorloven geen rekening te houden met de concurrentie

bij het bepalen van een ideale locatie. Drie mogelijke aanpakken zijn daarbij te onderscheiden

(BROWN, 1994, blz. 556-561):

- Vermijden van de concurrentie: zich bewust verder van de concurrent gaan

vestigen.

- Opzoeken van concurrenten: de andere spelers op de markt opzoeken, zich er

dichtbij vestigen en ermee samenwerken.

- Aanvallende strategie: bij deze strategie gaat een handelaar zich naast

concurrenten vestigen en daarmee een heel felle concurrentiestrijd aangaan,
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bijvoorbeeld een prijzenslag houden. Een tweede mogelijkheid om zich aanvallend

op te stellen is ervoor zorgen dat beschikbare ruimte wordt opgekocht zodat die

niet langer voor de concurrentie beschikbaar is.

Zoals gezegd zijn bij het bepalen van een locatie ook beperkingen aanwezig. Lokale planners

kunnen een patroon vastleggen waaraan nieuwe vestigingen moeten voldoen of de wetgeving

kan beperkend zijn. Voor de wetgeving kan verwezen worden naar deel 3.1.1. (BROWN,

1994, blz. 556-561)

4.4     Beslissingsproces en methodes

4.4.1  Verschillende beslissingsfasen

Om te komen tot de beslissing om zich ergens te vestigen, worden verschillende fasen

doorlopen. Als start gaat een handelaar op zoek naar een gebied om zich te vestigen, hier

wordt niet gezocht naar een specifieke locatie, maar de zoektocht is nog algemener. Als een

zone is afgebakend waarin hij zich wil vestigen, komt hij in een tweede fase, met name het

onderzoek naar de levensvatbaarheid. Het onderzoek in deze tweede fase gebeurt op basis van

drie factoren: de levensvatbaarheid van de zone, de factoren van de locatie op micro-

economische schaal en de factoren binnen de winkel. De volgende twee fasen omvatten

studies wanneer de keuze voor een vestigingsplaats reeds is gemaakt. Fase drie omvat een

beschrijving van de impact die de locatie zal hebben op de bestaande omgeving. In een laatste

fase zullen de handelaars de resultaten bekijken van hun bestaande winkels. Op die manier

kan gekeken worden of de keuzes in verband met locatie geschikt zijn of niet. (WRIGLEY,

1988, blz. 43-45)

4.4.2  Beslissingsmethodes

Diverse methodes, gaande van heel eenvoudig tot vrij ingewikkeld, zijn mogelijk om tot de

uiteindelijke vestigingsplaatskeuze over te gaan. Hieronder worden verschillende methodes

weergegeven met hun belangrijkste kenmerken.
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Vuistregels

Heel wat handelaars die een nieuwe locatie kiezen, maken daarbij gebruik van vuistregels. Ze

steunen daarbij op ervaring en observaties, om zo te proberen uit de veelheid van variabelen

die een rol spelen enkele af te zonderen. Ze identificeren op die manier factoren waarvan ze

overtuigd zijn dat het sleutelfactoren zijn, die het meeste invloed zullen hebben op de

prestaties of het succes van een winkel. Met die informatie nemen ze dan uiteindelijk de

beslissing. De voordelen van het werken met vuistregels zijn de snelheid van beslissing en de

lage kost die ermee gepaard gaat. Nadelen zijn dat het om een sterk gesimplificeerde methode

gaat, die bovendien heel subjectief is en voorbij gaat aan een veelheid van factoren. (JONES

en SIMMONS, 1990, blz. 320-323)

Checklistmethode

Via de checklist kunnen op een meer systematische manier verschillende locaties met elkaar

vergeleken worden. Het komt erop neer een reeks indicatoren te selecteren die de opbrengsten

en kosten van een vestigingsplaats weergeven. Om het gebruik van deze methode nog te

vereenvoudigen zijn een aantal standaard checklists beschikbaar. Wat de inhoud betreft

komen zowel socio-economische, demografische of locatiespecifieke variabelen voor. Als

voordelen voor deze methode kunnen volgende elementen worden weergegeven: het is een

systematische aanpak, het laat toe op een gestandaardiseerde manier plaatsen te vergelijken en

de vergelijkbaarheid stijgt. Er zijn echter ook nadelen, want deze methode gaat voorbij aan

het interactie-effect van de verschillende factoren en is dikwijls ook vrij subjectief. (CRAIG,

GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz. 20-21)

Het opstellen van een rangorde

Nauw aansluitend bij de checklistmethode, maakt het opstellen van een rangorde het

vergelijken van verschillende plaatsen ook gemakkelijk. Omdat bij het vergelijken sommige

factoren van groter belang zijn dan andere, is een wegingsysteem toegevoegd. Er wordt

gestart met het bepalen van alle factoren die een invloed hebben, daarna krijgen elk van die

factoren een gewicht toegekend. In een tweede stap krijgt elke locatie punten naarmate het

meer aan de gewenste eigenschappen voldoet en worden die punten vermenigvuldigd met het

gewicht. Het eindresultaat van deze oefening is een score voor elke locatie. De locaties met de
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hoogste score komen dan in aanmerking om de plaats te worden voor de vestiging van de

nieuwe winkel. De kritiek van subjectiviteit bij het opstellen van de lijst met eigenschappen is

hier eveneens geldig. Positief is, zoals besproken, de verhoogde vergelijkbaarheid van diverse

winkellocaties. (JONES en SIMMONS, 1990, blz. 325-328)

De analoge benadering

Het analoge model voor de vestigingsplaatskeuze is reeds een iets meer geraffineerde aanpak.

Om te beginnen moet een winkel gezocht worden die dezelfde eigenschappen bezit als

diegene waar we een locatie voor zoeken. Als zo een winkel werd geïdentificeerd wordt de

klantengenererende capaciteit ervan ingeschat. Met behulp van die capaciteit worden de

aantrekkelijkheid en de potentiële verkopen van diverse plaatsen ingeschat. Hoewel deze

werkwijze relatief eenvoudig toe te passen is, gaan er twee specifieke problemen mee

gepaard. Ten eerste is het resultaat sterk afhankelijk van het kiezen van winkels die als

soortgelijk worden aanzien. Ten tweede wordt het aspect concurrentie niet gebruikt in de

analyse. (CRAIG, GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz. 21)

Regressiemodellen

Terwijl de vorige systemen relatief eenvoudig en gemakkelijk toe te passen waren, is

regressieanalyse een veel rigoureuzere aanpak. Het is de bedoeling via regressie de factoren te

bepalen die de rendabiliteit van winkels op bepaalde plaatsen beïnvloeden. Heel wat

onderzoekers bepalen via multiple regressie de determinanten van de resultaten van een

gegeven winkel. De inkomsten worden weergegeven met behulp van een lineaire functie:

Y = f(L,S,M,P,C)

Bij deze functie zijn Y de inkomsten, L is de locatie, S de eigenschappen van de winkel, M de

markteigenschappen, P de prijs en C de competitie. De meest complexe factor uit het model is

de laatste factor, namelijk de competitie. Soms is het verder verwijderd liggen van de

concurrentie een manier om de concurrentiële krachten te verminderen, maar soms is het beter

zich dichter bij de concurrent te vestigen. (zoals eerder besproken bij 4.3) (CRAIG, GHOSH

en MCLAFFERTY, 1984, blz. 21-22)

Eén van de voordelen van de regressieanalyses is dat ze toelaten zowel locatiespecifieke

factoren als eigenschappen van een breder gebied te vatten binnen één model. Verder laat
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regressie toe om die factoren te identificeren die de hoogte bepalen van de inkomsten op

verschillende plaatsen. (CRAIG, GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz. 22)

Het toegenomen computergebruik en de beschikbare statistische programma’s zorgen ervoor

dat deze methode meer en meer wordt gebruikt. Er is wel een investering vereist om een

degelijke regressie te kunnen opstellen, maar eens in gebruik blijkt het toch een goede

methode. De resultaten zijn bevredigend en er is ook een vrij hoge voorspellingskracht voor

het succes van diverse locaties. Ondanks de voordelen en de kracht van zo een regressie is het

zeker geen perfecte oplossing. Een eerste opmerking die kan gemaakt worden is dat de

resultaten afhankelijk zijn van de hoeveelheid informatie die beschikbaar is. Het probleem is

echter dat niet altijd voldoende informatie aanwezig is. Als tweede opmerking kan gesteld

worden dat er alleen rekening gehouden wordt met de factoren die in het model aanwezig

zijn. Wanneer er nieuwe elementen worden toegevoegd is het nodig om het model volledig

opnieuw te kalibreren. (JONES en SIMMONS, 1990, blz. 329-337)

Locatieallocatie modellen

Binnen dit model wordt de locatie bekeken in een bredere context, de optimale locatie wordt

gezocht binnen een grotere zone of gebied. Het grote voordeel van deze aanpak is dat het

mogelijk is om een groot aantal potentiële vestigingsplaatsen te evalueren en diegene te

kiezen die de resultaten maximaliseert. Wanneer er verschillende winkels geopend worden

binnen een bepaald gebied, kan via deze werkwijze ook een ideale oplossing worden gezocht.

Centraal bij locatieallocatie is het onderzoek naar de verandering die het kiezen van een

andere locatie veroorzaakt in het marktaandeel of in de inkomsten. Het marktaandeel van een

bepaalde locatie wordt geschat en via het uitgavenpatroon van de klanten worden de

inkomsten berekenbaar. Wat bovendien ook in het model ingebouwd wordt, is een schatting

van de toekomstige veranderingen in de omgeving. Deze zijn van belang omdat het kiezen

van een vestigingsplaats een langetermijnbeslissing is. Bepaalde veranderingen in het gebied

kunnen een enorme impact hebben op de winstgevendheid van winkels in de toekomst:

bevolkingstoename of afname, migratiestromen, veranderingen in de competitieve

omgeving,… Concreet kunnen onzekerheden uitgedrukt worden in scenario’s en kan de

afloop berekend worden in elk van de scenario’s. Het probleem hierbij is wel dat het moeilijk

is om toekomstige veranderingen te onderscheiden en die uit te drukken in scenario’s. Tot slot

bespreken we de nadelen van dit model. Voorspellingen kunnen maar gemaakt worden in de
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veronderstelling dat de omgeving in de toekomst niet drastisch verandert. Een tweede

moeilijke voorspelling is het schatten van het marktaandeel. Het marktaandeel is echter ook

afhankelijk van de kennis die de klant heeft over het bestaan van de nieuwe winkel. Daardoor

zou het nodig zijn om op een bepaalde manier marketing en promotie inspanningen mee te

beschouwen. (CRAIG, GHOSH en MCLAFFERTY, 1984, blz. 23-27)

4.5     Winkelcentra

Ook binnen winkelcentra is de vestigingsplaatskeuze van belang. De plaatsing van de diverse

winkels ten opzichte van mekaar kan cruciaal zijn voor het succes. Tevens kan de vraag

worden gesteld of winkels van hetzelfde type beter dicht bij mekaar worden geplaatst of niet.

Een argument om dat wel te doen is dat het de inspanning van de klant tot een minimum

herleidt. Tegenstanders zeggen dat het beter is ze ver van mekaar te plaatsen, omdat op die

manier de klant grotere delen van het winkelcentrum zal bezoeken. Wat veelal voorkomt is

een compromis tussen de twee extremen. (BROWN, 1992, blz. 384-386)

Bij de keuze is de handelaar wel aan een grote beperking onderhevig. De planner van een

winkelcentrum zal immers veelal het patroon van het hele centrum zelf vastleggen. De

beschikbare ruimtes krijgen dan een bestemming zodat het totaal een inrichting oplevert die

de uitgaven van de consument maximaliseert. Dit is ook de beste uitkomst voor de handelaars.

Het is duidelijk dat het hier niet gaat om een werking van de vrije markt en dat een theorie

zoals het proces van opbod van de huurprijs niet van toepassing is. Bij de planning van de

winkels wordt rekening gehouden met een aantal regels. We geven twee voorbeelden van

regels die mogelijk worden toegepast. Ten eerste wordt geprobeerd de magneetwinkels aan

twee verschillende kanten van het centrum te plaatsen. De tussenliggende ruimte is dan

voorzien voor kleinere winkels. Als tweede regel kan gelden dat de verschillende ingangen

van het centrum en ook de belangrijke winkels zo ver mogelijk van mekaar verwijderd zullen

zijn. Zo is de kans groter dat shoppers voorbij andere winkels passeren. (BROWN, 1994, blz.

557-558)

De vraag wat de optimale locatie van de diverse winkels is, kan slechts beantwoord worden

als het gedrag van de consument binnen winkelcentra gekend is. Om te beginnen kan gekeken

worden of de bezoekers alleen, dan wel in groep komen winkelen. Het gemiddelde komt uit
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op twee personen, de samenstelling van de groepen is echter heel divers. (zowel mannen

samen, vrouwen samen, vrouwen met kinderen, … ) Wat eveneens sterk varieert, is de tijd die

personen doorbrengen in het shoppingcentrum. Er wordt een gemiddelde gevonden van 52

minuten, maar de afwijking is heel groot: er is een variatie van één minuut tot twee uur en een

half. Wat wel kan worden opgemerkt is dat de tijd toeneemt naarmate de grootte van de groep

toeneemt. Verder is het belangrijk te bekijken hoe de tijd die er wordt doorgebracht, wordt

verdeeld over verschillende activiteiten. Het valt op dat twintig procent van de tijd, de

bezoeker zich niet in de winkels bevindt, maar rondloopt in het centrum. Van de verschillende

groepen besteedt zestig procent tijd aan het bekijken van etalages, het zogenaamde “window

shopping”. Een kwart van de groepen zal het bezoek aan het winkelcentrum ook gebruiken

voor sociaal contact. Er is een vorm van sociaal contact met andere winkelende bezoekers.

Het aantal winkels dat bezocht wordt, schommelt tussen nul en twintig, met een gemiddelde

van vijf. Of een bezoek samengaat met een aankoop is afhankelijk van het type winkel.

(BROWN, 1992, blz. 390-401)

4.6     De totaalbeslissing

Het is duidelijk dat er veel zorg moet besteed worden aan de vestigingsplaatskeuze en dat dit

nu meer dan ooit van belang is. Als de handelaar oog heeft voor de plaats waar de winkel

gevestigd is, kan dit leiden tot een competitief voordeel. De aandacht wordt veelal gericht op

het zoeken van nieuwe locaties en de daarbij horende beschouwingen. Er mag echter niet

vergeten worden dat de vestigingsplaatsproblematiek ruimer is dan enkel het kiezen van

nieuwe locaties. Het beheren van de vestigingsplaats kan ook volgende beslissingen

omvatten: bekijken of het niet beter is om een winkel te sluiten, mogelijkheden voor het

verplaatsen van de winkel in overweging nemen, het herinrichten van de winkel. Het managen

van huidige locaties mag dus niet vergeten worden. (BENNISON, CLARKE en PAL, 1995,

blz. 2)
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5.       Onderzoek

Het onderzoeksgedeelte van dit werk heeft tot doel de elementen uit de literatuurstudie te

toetsen aan de praktijk. Voor de resultaten aan bod komen, is er een bespreking van het

onderzoek. De gevolgde methode, samen met het opzet worden weergegeven. Daarna kunnen

de resultaten worden weergegeven en besproken. Na de resultaten is het mogelijk hypothesen

te formuleren. Als laatste item van dit deel worden de beperkingen van het onderzoek en

suggesties voor verder onderzoek besproken.

5.1     Methode en doel van het onderzoek

Het bekijken van de praktijk zal gebeuren aan de hand van een kwalitatief onderzoek. Het

onderzoek bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel is een onderzoek tussen verschillende

gemeenten, het tweede deel is dan gefocust op één stad, met name Gent. Binnen Gent wordt

op stratenniveau een vergelijking gemaakt.

5.1.1  Onderzoek op gemeentelijk niveau

Voor het eerste deel werden acht gemeenten geselecteerd om te onderzoeken. Binnen elk van

die gemeenten zal nagegaan worden in hoeverre oorzaken of oplossingen van leegstand terug

te vinden zijn. Daarnaast wordt ook gekeken hoe aantrekkelijk het is voor nieuwe zaken om

zich in de gemeente te vestigen en in hoeverre handelaars rekening houden met leegstand in

het bepalen van een locatie.

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, worden eerst acht gemeenten geselecteerd, gelegen in

Oost-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse gemeenten worden gerangschikt op basis van het

leegstandspercentage. Uit die lijst worden dan de vier gemeenten gehaald die het best scoren

en ook de vier die het slechtst scoren. Er is wel een bijkomende voorwaarde gesteld om een

representatiever beeld te krijgen: in de gemeente moeten minstens 100 handelspanden

aanwezig zijn. Indien niet aan de voorwaarde voldaan is, wordt de volgende gemeente uit de

lijst genomen die wel voldoet aan dit criterium. Het is duidelijk dat gemeenten die heel weinig
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panden bevatten heel grote schommelingen kunnen vertonen in het percentage leegstand,

alhoewel de toestand niet drastisch verbetert of verslechtert. Bij de goed scorende gemeenten

is bijvoorbeeld Horebeke, met een leegstand van 2.4 %, buiten beschouwing gelaten omdat

daar slechts 41 panden aanwezig zijn. De gemeente Kaprijke komt eveneens niet in

aanmerking. De fusiegemeente Kaprijke bevat wel 175, maar het aantal zaken is verdeeld

over twee gemeenten die de fusie omvat. Elk van die gemeenten (Kaprijke en Lembeke) halen

de kaap van de 100 niet en worden daarom niet opgenomen in het onderzoek. In de plaats van

Horebeke en Kaprijke worden Lochristi en Merelbeke toegevoegd. Bij de gemeenten met een

hoge leegstand is dezelfde werkwijze gevolgd en uiteindelijk is gekomen tot acht gemeenten.

De geselecteerde gemeenten worden in onderstaande tabel weergegeven, samen met het

bijhorende leegstandscijfer.

Tabel 4: top vier van laagste en hoogste leegstand in Oost-Vlaanderen

laagste leegstand hoogste leegstand

De Pinte 1,8 % Brakel 15,3 %

Merelbeke 4,2 % Temse 15,3 %

Lochristi 4,6 % Knesselare 13,5 %

Sint-Martens-Latem 5,1 % Denderleeuw 11,9 %

(op basis van: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de detailhandel – De

aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002)

Iedere geselecteerde gemeente wordt dan uitvoerig onderzocht. Voor het onderzoek werd een

lijst samengesteld met oorzaken en oplossingen van leegstand die gevonden zijn in de

literatuur. De lijst is terug te vinden in de bijlagen, namelijk bijlage 5.1. Een aantal zaken uit

de literatuurstudie komen evenwel niet voor omdat het algemene trends zijn die niet

verschillen in de diverse gemeenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de algemeen toegenomen

mobiliteit. Waar wel naar gezocht wordt, zijn de mobiliteitsaspecten binnen elke gemeente.

Wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat wanneer centrummanagement niet aanwezig is,

toch wordt bekeken of bepaalde zaken die zo een management inhoudt alsnog worden vervuld

in de gemeente. Hetzelfde geldt voor het Mercuriusproject. Als er niet aan meegewerkt werd

of de gemeente geen plan indiende wordt gekeken of de gemeente toch iets soortgelijks doet

of lessen trekt uit anderen die wel meewerkten.
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De bespreking van elke gemeente wordt ingeleid met cijfers die relevant zijn voor het

onderzoek. Meer bepaald gaat het om de evolutie van het aantal inwoners, het aantal

handelszaken, de leegstand en de totale winkeloppervlakte per inwoner. Die

winkeloppervlakte kan ook uitgesplitst worden naar oppervlakte per type product.

Naast het cijfermateriaal dat kan gevonden worden per gemeente, bevat de lijst die in bijlage

5.1 is weergeven, nog tal van andere factoren. Om die zaken te kunnen opnemen in de studie,

zijn interviews afgenomen in de gemeenten. Met behulp van de interviews kan de situatie in

elke gemeente uitvoerig worden beschreven. Het gaat niet om een strikt vastgelegde

vragenlijst die nauwkeurig vraag per vraag wordt gevolgd. De vragen die worden gesteld bij

elk van de interviews, zijn opgebouwd rond de items die aangestipt werden als oorzaak of

oplossing van leegstand. Er wordt echter van de vragenlijst afgeweken om over sommige

zaken bijkomende vragen te stellen. Zo kan dieper ingegaan worden op zaken die in een

bepaalde gemeente meer of minder aan de orde zijn en kunnen ook items die niet in de

literatuurstudie naar voor kwamen toch opgenomen worden in het onderzoek.

Bij de ondervraagden zijn er twee groepen te onderscheiden. Enerzijds wordt gepolst bij het

lokale bestuur hoe de huidige toestand wordt ingeschat, welke maatregelen worden genomen

tegen leegstand en wat gedaan wordt voor de handel. Een basisvragenlijst voor mensen uit het

lokale bestuur is opgenomen in bijlage 5.2. Anderzijds wordt een bezoek gebracht aan de

handelaars zelf en wordt hen een aantal vragen gesteld. Bovendien wordt nagegaan op welke

manier de twee groepen samenwerken en hoe vlot deze samenwerking gepercipieerd wordt

door beide partijen. Voor de basisvragenlijst bij de handelaars: zie bijlage 5.3. Bij de vragen

die aan de handelaars gesteld worden, is bewust het vermelden van het begrip leegstand

vermeden tot bij de laatste vragen. Hierdoor kan worden nagegaan of de handelaars spontaan

leegstand betrekken bij hun beoordeling van de handel en in welke mate het voor hen van

belang is.

Tot hiertoe werd in verband met het onderzoek enkel gesproken over de problematiek van

leegstaande panden. Het is echter de bedoeling de leegstand te koppelen aan de keuze van een

vestigingsplaats. Om dit te kunnen doen, wordt in elk van de gemeenten op zoek gegaan naar

de nieuw gevestigde winkels, om daar een aantal vragen te kunnen stellen in verband met de

vestigingsplaatskeuze. Er wordt gepolst naar de manier van beslissen en naar de belangrijkste

motivaties om zich op de huidige locatie te vestigen. Vervolgens wordt gekeken welke de

invloed was van de leegstand op de beslissing of op de motivaties en in hoeverre de

handelaars met leegstand rekening hielden. Deze gegevens kunnen ook worden aangevuld
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met de visie van reeds langer gevestigde handelaars. Het kan namelijk ook zijn dat deze

overwegen van vestigingsplaats te veranderen onder druk van de leegstand.

5.1.2  Onderzoek op stratenniveau

Binnen de stad Gent werden zes straten geselecteerd om te onderzoeken. In samenwerking

met de Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties (DEWER) van de stad Gent

werd de selectie zorgvuldig uitgevoerd. Een aantal straten waar de leegstand laag is en een

aantal straten waar de leegstand hoog is, worden dan in het onderzoek naast mekaar geplaatst.

Het gaat om straten met grote verschillen qua leegstand die ofwel niet ver van mekaar liggen

ofwel op het eerste zicht als gelijkaardig worden beschouwd. Volgende zes straten zijn in het

onderzoek opgenomen:

Tabel 5: straten met hoge en lage leegstand in Gent

lage leegstand hoge leegstand

Korte Dagsteeg Kortrijksepoortstraat

Sleepstraat Wondelgemstraat

Vlaanderenstraat Brabantdam

(op basis van eigen werk)

In elk van de straten wordt dan, zoals in de gemeenten, een diepgaand onderzoek uitgevoerd.

De gevolgde methode is in grote mate gelijklopend met wat besproken werd in deel 5.1.1.

De gegevens worden verzameld door interviews met de handelaars. Met behulp van de

verzamelde informatie wordt een beschrijving gemaakt per groep van twee straten. Bij het

afnemen van de interviews is het de bedoeling na te gaan wat winkeliers denken over de

situatie in de straat. Er wordt in kaart gebracht wat hun beeld is over de oorzaken van de hoge

of de lage leegstand die aanwezig is en wat de invloed ervan is op het beeld van de straat. Het

interview wordt eveneens opgebouwd rond de vragenlijst uit bijlage 5.3, maar dan wel

toegepast op stratenniveau. Afhankelijk van de situatie wordt ook van de lijst afgeweken en is

er oog voor locatiespecifieke eigenschappen. Op die manier gaan geen items verloren door ze

niet in het onderzoek op te nemen.

Binnen elke straat wordt gekeken of er al dan niet nieuwe handelaars aanwezig zijn. Bij de

nieuwe handelaars wordt gepolst naar hun voornaamste motivatie bij de keuze van de locatie.
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Daarbij komt ook aan bod wat de invloed was van de leegstand op de beslissing en of daar al

of niet rekening mee gehouden werd.

5.1.3  Verwerking en doel van het onderzoek

Als alle gegevens zijn verzameld, kan overgegaan worden tot de verwerking ervan. De

gegevensverzameling leidt immers tot een beschrijvend deel, waarbij nog verdere analyse

nodig is. Er kan worden gekeken in hoeverre de oorzaken en oplossingen van leegstand, die in

de literatuur worden beschreven, terug te vinden zijn in de praktijk. Ook wordt nagegaan waar

de link te leggen is tussen leegstand en de vestigingsplaatskeuze van distributeurs.

Binnen de groep van de gemeenten met hoge leegstand wordt gekeken of bepaalde

gelijkenissen terug te vinden zijn tussen de verschillende gemeenten. Hetzelfde kan gebeuren

binnen de groep gemeenten waar de leegstand laag is. Vervolgens kunnen de twee groepen

worden vergeleken om te pogen de verschillen bloot te leggen. Naast de leegstand worden

ook de gegevens van de nieuwe handelaars en de gegevens in verband met de

vestigingsplaatskeuze geanalyseerd om gelijkenissen en verschillen te vinden.

Hetzelfde kan dan gebeuren voor de straten. De gelijkenissen en verschillen worden

opgespoord tussen straten met een hoge leegstand en die met een lage leegstand.

Het eigenlijke doel van het onderzoek kan worden bereikt bij het analyseren. Het is namelijk

bij het analyseren van de gegevens mogelijk om enkele zaken te concluderen. De zaken die

duidelijk naar voor komen in verband met leegstand en de invloed daarvan op de vestiging

van handelaars, worden weergegeven. Het is de bedoeling de duidelijkste conclusies te

formuleren onder de vorm van bruikbare hypothesen.
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5.2     Het onderzoek

Voor overgegaan wordt tot de bespreking, worden nog drie begrippen uitgelegd. In de studie

van EROV wordt gesproken van “convenience”, “shopping” en “specialty” goederen. De

definitie voor elk van de begrippen luidt als volgt (De economische en ruimtelijke

ontwikkelingen van de detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002, blz. 6):

- “Conveniencegoederen”: “Het gaat hier om producten die door de klant in hoge

frequentie worden aangekocht. De aankoop geschiedt derhalve vooral in de

omgeving van de woonplaats. Het aankopen is eerder een routinehandeling.

Typische voorbeelden zijn vlees, brood, algemene voeding, enz.”

- “Shoppinggoederen”: “De consument koopt deze goederen minder frequent, doch

met een zekere regelmaat, gebeurlijk seizoensgebonden. Men gaat hiertoe

winkelen, men kijkt, kiest en vergelijkt. De aankoop speelt zich vooral af in en om

de centra met enige uitstraling. Typische voorbeelden zijn kleding, schoeisel,

geschenkartikelen, doe-het-zelf artikelen, huishoudartikelen, enz.”

- “Specialtygoederen”: “Deze producten worden eerder zelden aangekocht. De

aankoop wordt wel overwogen en heeft nogal wat invloed op het gezinsbudget. De

consument trekt voor dergelijke aankoop nogal wat geld en tijd uit. De aankoop

geschiedt soms ver van de woonplaats. Typische voorbeelden zijn meubelen,

tapijten, audiovisuele artikelen, enz.”

5.2.1  Onderzoek op gemeentelijk niveau

De Pinte

De gemeente De Pinte bevat 165 handelspanden. Van dit totaal staan er 3 leeg. Met andere

woorden komt De Pinte slechts aan een leegstandspercentage van 1,8%. Bij de verdeling van

de oppervlakte onder de verschillende types goederen valt te noteren dat het aandeel van de

“specialtygoederen” eerder laag is, terwijl de oppervlakte gebruikt voor “shoppinggoederen”

hoog is met 39,71 %.
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Tabel 6 : cijfergegevens De Pinte

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

2 135 m² 2 335 m² 1 410 m² 5 880 m² 10 101

36,31 % 39,71 % 23,98 % = 0,58 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)

Als de oppervlakte wordt gedeeld door het aantal inwoners is de uitkomst 0,58 m² per

inwoner. Het totaal aantal inwoners op het einde van 2002 was 10 101. In vergelijking met

1989 is dat een groei van 8,56 %, meer dan dubbel zoveel als de groei in het Vlaams Gewest

over dezelfde periode gemeten. Er kan opgemerkt worden dat die groei sinds 1996 vertraagd

is en dat zelfs een aantal jaren met een negatieve groei in de bevolking waar te nemen is.
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Figuur 7: evolutie van het aantal inwoners in De Pinte

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

De kern van de handelsactiviteiten in De Pinte situeert zich langs twee straten. Het zijn de

straten die een as vormen door het centrum, langs de ene kant komende van Sint-Denijs-

Westrem en aan de andere kant komende van Nazareth. De Pinte ligt niet ver van Gent, maar

heeft niet af te rekenen met druk verkeer doorheen de gemeente. Het doorgaand verkeer

richting Gent, wat ook zwaar verkeer met zich meebrengt, kan gebruik maken van grotere

wegen in de buurt van De Pinte. De gemeente blijft daardoor gespaard van verkeersoverlast.

Het aantal winkels nam stelselmatig toe en van leegstand is nooit veel sprake geweest. Een

bijkomend voordeel is dat het gaat om een gediversifieerd aanbod. De Pinte is een bloeiende
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gemeente en heeft wel wat te bieden aan de inwoners. Het is immers ten eerste niet ver

gelegen van Gent, ten tweede is de gemeente heel goed gelegen vlakbij grote autosnelwegen

en tot slot is er een goede treinverbinding vanuit De Pinte naar verschillende steden. Deze

factoren verklaren waarom de gemeente een sterke groei kende van het aantal inwoners. Een

mogelijke negatieve kant aan het succes is de hoogte van de huurprijzen. Die zijn zo hoog dat

ze jongeren afschrikken. Het is de bedoeling daar in de toekomst iets aan te doen.

Om de gemeente nog veiliger te maken en ook voor shoppers nog aangenamer te maken,

worden nu inspanningen gedaan. Voor de veiligheid van fietsers en wandelaars ligt de

prioriteit bij het aanleggen van betere voetpaden en fietspaden. Het probleem daarbij is dat er

om dit te realiseren parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Het aantal parkeerplaatsen is nu reeds

vrij beperkt en daar situeert zich een moeilijkheid. Op diverse manieren wordt ook gezorgd

voor een aangenamere omgeving om te winkelen. Lokale tuinaanleggers zorgen voor de

beplanting en het onderhoud van de rondepunten. Dit zorgt voor een groener beeld.

Inwoners van De Pinte doen echter ook aankopen buiten de gemeente zelf, ze gaan daarvoor

vooral naar Gent, Latem en Deinze. Kopers die kunnen aangetrokken worden uit andere

gemeenten zijn vooral afkomstig uit Latem. De ligging in het centrum van een “Profi” winkel

is een voordeel door de passage die deze winkel teweegbrengt. De vestiging van een aantal

heel grote zaken rond De Pinte zorgde in het verleden wel voor ongerustheid, maar de

gemeente heeft genoeg troeven om zich daartegen te wapenen. De samenstelling van het

aanbod laat toe om toch genoeg klanten te blijven houden binnen de gemeente. Een

wekelijkse markt is er niet in De Pinte. Dit wordt als een negatief punt gezien. Het genereren

van meer klanten en bezoekers aan de gemeente door het inrichten van een wekelijkse markt

zou een extra stimulans zijn voor het handelsapparaat. Het gemeentebestuur onderzoekt de

mogelijkheden en wil in de toekomst een markt voorzien.

Omdat er van leegstaande panden zo goed als geen sprake is en omdat de panden die

vrijkomen heel snel opnieuw ingevuld zijn, is er geen leegstandsheffing. Door het succes zijn,

net als de prijzen van woningen, de huurprijzen voor handelspanden hoog. Tot op vandaag

heeft dat nog niet voor problemen gezorgd en het schrikt zeker geen handelaars af.

Het gemeentebestuur werkt goed samen met de handelaars en om de samenwerking te

organiseren is er een overlegcomité opgericht. Via dat comité wordt gezocht naar de

problemen die handelaars ervaren en worden oplossingen gezocht die haalbaar zijn voor de

twee partijen. Zo speelt de mening van de handelaars een grote rol in de heraanleg van de

hoofdstraten. Vanuit de gemeente is er naar de handelaars toe ook een vlotte

informatiedoorstroming, wat de samenwerking ten goede komt.
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Voor de promotie van De Pinte beschikt de gemeente over een website en wordt er reclame

gemaakt. Specifiek naar het toerisme richt de gemeente zich niet. Wel is er oog voor het

stimuleren van fietsen en wandelen doorheen de gemeente.

Tussen de handelaars is er een goede samenwerking. Gezamenlijke initiatieven, ondersteund

door het gemeentebestuur, kunnen vlot gerealiseerd worden. Elk jaar worden bijvoorbeeld

volgende zaken georganiseerd: een braderie, een kermis, de dag van de middenstand,… Die

evenementen zorgen voor heel wat passanten en laten mensen kennismaken met de

handelszaken in De Pinte. Er kan wel opgemerkt worden dat niet alle handelszaken

meewerken aan de gezamenlijke initiatieven. Doordat er weinig problemen zijn, hebben

sommige handelaars niet de behoefte om zich te verenigen.

Merelbeke

Het totaal aantal winkelpanden in Merelbeke is 260. Daarvan staan er 11 panden leeg, het

percentage leegstand bedraagt met andere woorden 4,2 %. Hoe de totale oppervlakte van de

winkels, met name 22 398 m², verdeeld is over de verschillende types goederen is

weergegeven in onderstaande tabel. De verschillen zijn niet zo groot, maar het aanbod voor

“shoppinggoederen” ligt toch 10 % hoger dan voor “conveniencegoederen”.

Tabel 7: cijfergegevens Merelbeke

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

6 210 m² 8 480 m² 7 708 m² 22 398 m² 21 976

27,73 % 37,86 % 34,41 % = 1,02 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)

Door het toevoegen van het aantal inwoners aan de tabel, is het mogelijk de oppervlakte per

bewoner te berekenen. De uitkomst van de berekening is 1,02 m² per inwoner. Het aantal

inwoners bedroeg eind 2002 in totaal 21 976. In bijlage 5.4 is te zien dat voor Merelbeke een

constante groei van de bevolking waar te nemen is. Gemeten vanaf 1989 tot 2002 werd er een

groei opgetekend van 9,25 % wat beduidend hoger is dan de gemiddelde groei in het Vlaams
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Gewest. Die komt uit op 4,29 % voor dezelfde periode. Onderstaande figuur maakt de

aanhoudende stijging visueel gemakkelijk observeerbaar.

Merelbeke
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Figuur 8: evolutie van het aantal inwoners in Merelbeke

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

Na de cijfers worden de situatie, het beleid en de mening van de handelaars besproken.

Merelbeke is een gemeente ten zuiden van Gent en wordt van noord naar zuid doorkruist door

een drukke weg, met name de Hundelgemsesteenweg. Het grootste deel van de winkels

bevindt zich langs deze steenweg. Het bestuur streeft ernaar om een evenwichtige

samenstelling van het aanbod te bekomen. Onder evenwichtig wordt verstaan: evenwicht qua

type goederen en tussen grote en kleine zaken. Het aantal winkels neemt steeds toe en

schaalvergroting doet zich ook in Merelbeke voor. Tot nu toe werden bewust een aantal van

die grotere zaken toegelaten op het grondgebied, maar belangrijk is wel dat er nu een stop is

ingevoerd voor de komst van grote zaken. Het laatste project dat werd toegelaten was de

bouw van een “Colruyt”, maar een aanvraag voor de vestiging van een “Brantano” winkel

werd bijvoorbeeld geweigerd.

Een specifiek actieplan of een toekomstvisie in verband met handel is niet op papier gezet,

evenmin is meegewerkt aan het Mercuriusproject. Bovendien voorziet de gemeente geen

mogelijkheid om een centrummanager of winkelstraatmanager in dienst te nemen. Dit wil niet

zeggen dat er geen aandacht is voor de leegstand. Die wordt in het oog gehouden en er wordt

tegen opgetreden. Zo was Merelbeke vroeger een echte bloemengemeente. Dit is wat

achteruitgegaan en bij de omschakeling naar andere vormen van handel rezen enkele

problemen. Er was sprake van een verhoging van de leegstand. Door direct op te treden via

belasting op leegstand kon dit binnen de perken gehouden worden. De leegstandsbelasting
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wordt als een heel efficiënt middel aanzien, de panden werden ofwel afgebroken, ofwel

gerenoveerd en voor nieuwe handel ingericht.

Het bestuur aanziet het drukke verkeer en de ruime mogelijkheden tot parkeren als troeven

voor de gemeente. De komst van een bedrijvenpark, genaamd “Axxess” biedt mooie

perspectieven voor de toekomst. Dit zorgt voor extra tewerkstelling en verkeer, daarenboven

biedt het extra aantrekkingskracht aan de gemeente. Het succes in de gemeente zorgt voor vrij

hoge huurprijzen. Het aantal migranten in Merelbeke is heel laag en het aspect van de hoge

huurprijzen wordt als verklarende factor naar voor geschoven. Het zou echter verkeerd zijn te

stellen dat het succes gegarandeerd is. Door het drukke verkeer kan de Hundelgemsesteenweg

te lijden krijgen onder zijn eigen succes. Om problemen te vermijden zal overgegaan worden

tot een heraanleg van de straat en het voorzien van een ring rond de gemeente om het niet

noodzakelijke verkeer om te leiden. In dit plan is nog extra parkeerruimte voorzien voor de

consument.

De promotie van Merelbeke gebeurt door “VZW Afrit Merelbeke”. Ze verzorgen een website

rond de gemeente en promoten de handelszaken. De financiering van de VZW gebeurt via

sponsoring door handelaars. Naast deze VZW zijn er nog andere handelsorganisaties, met

name “Handelscentrum Merelbeke VZW” en “Koopcentrum De Kuiel”. Hiermee verenigen

de handelaars zich voor het organiseren van een braderie en andere evenementen.

In het centrum van Merelbeke zijn twee parkings aangelegd. De handelszaken die daar in de

buurt liggen zijn zo heel vlot bereikbaar. In de kern van het centrum zijn ook twee nieuwe

zaken gevestigd en krijgt leegstand geen kans. De panden die leegkomen worden heel snel

weer ingevuld. De komst van het warenhuis “Colruyt” nabij het centrum wordt niet als

negatief ervaren. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is er een akkoord met het warenhuis

dat de parking ook mag gebruikt worden voor bezoekers aan het centrum en ten tweede zien

de handelaars er voordelen in door het creëren van extra passanten. Het aantal passanten is

sowieso al groot, maar als iemand stopt om inkopen te doen in het warenhuis vergroot de kans

dat die dan ook het centrum bezoekt.

Een negatieve noot komt wel van de handelaars die iets verder van het centrum gelegen zijn

in de richting van Brakel en Gavere. Daar staan enkele panden leeg en wordt de ligging

beschouwd als te ver van de parkings in het centrum om gunstig te zijn. Bij de heraanleg van

de Hundelgemsesteenweg hopen ze wel op beterschap. Handelaars die in de andere richting

(richting Gent) verder van het centrum zijn gelegen, ondervinden daar geen hinder van.

Richting Gent is er immers mogelijkheid om voor de handelszaken te parkeren. De handelaars
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beschikken er ook over voldoende ruimte zodat er heel wat zaken zijn die voorzien in eigen

parkeerruimte.

Tot slot kan nog iets vermeld worden over de koopstromen. Ondanks dat de ligging dicht bij

Gent, is de gemeente ervan overtuigd dat Merelbeke erin slaagt voldoende koopbinding te

creëren. Dit gebeurt door de consument een voldoende gediversifieerd aanbod te verstrekken

zodat hij bijna alles ter plaatse kan vinden. Bovendien wordt er een klantenstroom

gegenereerd uit andere gemeenten.

Lochristi

De gemeente Lochristi bevat in totaal 303 winkelpanden. Van die panden staan er 14 leeg of

met andere woorden: Lochristi heeft een winkelleegstand van 4,6 %. De oppervlakte die in

gebruik is voor winkelpanden bedraagt 36 151 m². Het aandeel van de winkelruimte voor

“shoppinggoederen” is heel hoog en bedraagt 49,23 % van het totaal. De plaats die in gebruik

is voor “conveniencegoederen”, is eerder klein met 21,09 %.

Tabel 8: cijfergegevens Lochristi

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

7 624 m² 17 797 m² 10 730 m² 36 151 m² 19 280

21,09 % 49,23 % 29,68 % = 1,87 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)

De winkeloppervlakte per inwoner komt in Lochristi uit op 1,87 m². Het aantal inwoners is

sinds 1989 onafgebroken gegroeid en bedroeg op het einde van 2002 in totaal 19 280. De

totale groei over de periode van 1989 tot 2002 is 12,84 %. Dat het om een sterke groei gaat is

duidelijk wanneer het vergeleken wordt met het cijfer van het Vlaams Gewest. Het aantal

inwoners groeit drie keer zo snel in Lochristi dan gemiddeld in het Vlaams Gewest, met name

12,87 % ten opzichte van 4,29 %.
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Lochristi
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Figuur 9: evolutie van het aantal inwoners in Lochristi

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

Doorheen de gemeente Lochristi loopt een drukke en belangrijke weg, met name de

Antwerpsesteenweg. Deze straat is ook de belangrijkste straat voor de handel in de gemeente.

Het grootste aantal zaken en de kern van de activiteiten bevinden zich langsheen de

Antwerpsesteenweg, die een groot aantal passanten met zich meebrengt. Er is geen sprake van

mobiliteitsproblemen door het drukke verkeer. Er valt enkel een piek waar te nemen rond de

spitsuren. De gemeente houdt wel de mogelijke knelpunten in het oog om tijdig te kunnen

ingrijpen mochten er toch problemen ontstaan.

Lochristi is te beschouwen als een sierteeltgemeente. Door het stopzetten van heel wat zaken

in de sierteelt, ontstond het probleem van een hoge leegstand van serres in de gemeente. Dit

zorgde voor een negatieve uitstraling en een grote oppervlakte aan ongebruikte gronden. Het

bestuur heeft hier streng tegen opgetreden met een actie die verliep in twee fasen. In een

eerste fase werd nauwkeurig een inventaris opgemaakt van de leegstand. De eigenaars kregen

dan een periode om iets te doen tegen de leegstand. Indien er niet overgegaan was tot het

renoveren, afbreken of het geven van een andere functie, trad de tweede fase in werking. In

die fase werden de eigenaars in gebreke gesteld en werden ze verplicht een boete te betalen

zolang de leegstand verder duurde. Deze heffing was vrij hoog en bleek een efficiënte

oplossing. Leegstaande handelspanden komen in Lochristi weinig voor, maar hetzelfde

systeem van heffing is ook van toepassing op langdurig leegstaande winkelpanden. Twee

voorbeelden van positieve ontwikkelingen door de heffing kunnen de efficiëntie illustreren.

Ten eerste zijn er locaties waar voorheen serres stonden verkaveld. Dit biedt extra

mogelijkheden voor woonuitbreiding. Een tweede voorbeeld is een serrecomplex dat is

omgebouwd tot winkelcomplex. Het bevat een aantal winkels, samen met een bowling om

ontspanning en winkelen te kunnen combineren.
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Een andere problematiek die werd aangepakt is het parkeren. Er is in het centrum een “blauwe

zone” ingevoerd. Binnen die zone is het verplicht een parkeerschijf te gebruiken en is de

maximale parkeerduur beperkt tot twee uur. Vreemdelingen zijn er in de gemeente niet of

nauwelijks. Een invloed op de handel is totaal afwezig.

Het aanbod van winkels is hoog en bestaat zowel uit grote als kleinere winkels. Bij de grotere

winkels zijn er enerzijds de warenhuizen en anderzijds een aantal internationale ketens voor

“shoppinggoederen”. Onder de kleinere winkels zijn er heel wat sterk gespecialiseerde

handelszaken. Groot en klein vullen elkaar aan en de kleinere winkels genieten van een

ruimer winkelpubliek aangetrokken door de grotere. Om de gemeente aantrekkelijk te maken

is er door de gemeente meer groen aangebracht en werd de hoofdstraat opgefleurd door het

aanplanten van bloemen.

Dat Lochristi iets te bieden heeft, blijkt uit de koopstromen. Vanuit Gent zakken shoppers af

naar de gemeente om er inkopen te doen. Eveneens zijn er heel wat klanten uit Lokeren. Aan

Gent verliest de gemeente ook een zeker winkelpubliek, maar dat blijft beperkt.

Er worden heel wat inspanningen gedaan om de gemeente te promoten. Niet alleen wordt er

via een website informatie verstrekt, maar het toerisme wordt ook sterk gepromoot. De

promotie van het toerisme gebeurt ook door samenwerking met andere gemeenten van het

Waasland. Via brochures, een ambachtelijk weekend, een kerst- en paasmarkt en andere

evenementen is het de bedoeling klanten te laten kennismaken met de gemeente en de handel.

Tevens is het de bedoeling mensen naar Lochristi te lokken door het promoten van de fiets- en

wandelroutes.

Om de noden van de handelaars te weten te komen, wordt er op een vlotte manier

samengewerkt tussen het bestuur en de handel. Zowel handelaars als een afgevaardigde van

het gemeentebestuur zetelen in het KMO-overlegplatform. Op die manier proberen ze tot

oplossingen te komen die haalbaar zijn voor de twee partijen. De handelaars werken onderling

ook goed samen via middenstandsverenigingen en de lokale afdeling van “Unizo”.

De huurprijzen van handelspanden zijn in Lochristi hoog. De hoge prijzen beletten niet dat er

veel nieuwe winkels komen. Een leegstaand pand wordt vrijwel direct ingenomen door

nieuwe zaken. Bij de handelaars die zich recent vestigden, wordt vastgesteld dat ze bereid zijn

de prijzen te betalen omdat Lochristi heel wat mogelijkheden biedt en er heel veel passanten

zijn. De hoge passage brengt met zich mee dat er veel potentiële klanten de gemeente

doorkruisen. Bijkomend bij de passage zijn de voortdurende toename van het aantal inwoners

en de vlotte parkeermogelijkheden als troef te vermelden. De handelaars wijzen erop dat het

invoeren van de “blauwe zone” een verbetering gebracht heeft op vlak van parkeren. In
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verband met de hoge passage zijn er ook wel negatieve klanken waar te nemen. Een paar

handelaars merken op dat dit voor gevolg heeft dat winkelen in een rustige omgeving

daardoor onmogelijk is. Omdat Gent wel rustige en aangename plaatsen te bieden heeft, zorgt

Gent voor het verlies van klanten.

Sint-Martens-Latem

In Sint-Martens-Latem zijn er in totaal 197 handelspanden. Het aantal leegstaande panden

bedraagt 10. De vergelijking van die twee cijfers levert een leegstandscijfer op van 5,1 %. De

oppervlakte van alle winkelpanden samen is 15 090 m². Bij de verdeling van de oppervlakte

onder de verschillende types goederen is er een grote ongelijkheid. Het aandeel van de

“specialtygoederen” is bijzonder hoog met 72,57 %.

Tabel 9: cijfergegevens Sint-Martens-Latem

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

1 920 m² 2 920 m² 10 950 m² 15 090 m² 8 372

12,72 % 19,35 % 72,57 % = 1,8 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)

Per inwoner is in Sint-Martens-Latem 1,8 m² oppervlakte van handelspanden beschikbaar.

Het bevolkingscijfer op het einde van 2002 kwam uit op 8 372 inwoners. De groei sinds 1989

bedraagt 5,25 %, hoger dan de groei die opgetekend werd voor het Vlaams Gewest over

dezelfde periode gemeten. Er zijn wel twee perioden waar te nemen waar de bevolking een

neergaande evolutie kende. In de jaren 1994-1995 en 1999-2000 was er een dalend

bevolkingsaantal. Onderstaande grafiek stelt die evolutie duidelijk voor.
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 Figuur 10: evolutie van het aantal inwoners in Sint-Martens-Latem

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

De handelsactiviteit in Sint-Martens-Latem kan uitgesplitst worden in twee delen. Enerzijds

loopt door de gemeente de Kortrijksesteenweg, anderzijds is er de handel in het centrum zelf.

Binnen het centrum zijn de drie belangrijkste straten voor de handel: de Latemstraat, de

Maenhoutstraat en de Golflaan. Binnen het centrum is er zeker geen te druk verkeer dat voor

hinder kan zorgen.

De sterke punten van de gemeente zijn het groene karakter en de rustige sfeer. Deze

elementen, samen met het uitblijven van druk verkeer, zorgen voor een veilige en aangename

winkelomgeving. Er wordt vanuit de gemeente op toegezien dat die aspecten zoveel mogelijk

worden bewaard. Zo voert men een mobiliteitsstudie uit om te kijken of het drukker wordend

verkeer op de Kortrijksesteenweg geen gevolgen heeft voor het centrum. Wanneer

automobilisten binnenwegen gaan zoeken die minder druk zijn, zouden die voor overlast

kunnen zorgen in de gemeente.

Sint-Martens-Latem trekt heel wat toeristen aan. Ze bezoeken de gemeente, maken kennis met

de handel en doen ook aankopen. Dit is een heel goede zaak voor de lokale handelaars. Om de

link met het toerisme nog te versterken zijn de handelszaken ook open op zondag.

Opmerkelijk is wel dat vanuit het bestuur niet aan actieve promotie wordt gedaan voor het

toerisme. Er wordt bewust gekozen voor een passief toerismebeleid. Mocht dit niet gebeuren,

zou de gemeente slachtoffer worden van zijn eigen succes. Een ander element dat door het

succes van de gemeente ontstaat is de hoge huurprijs voor handelspanden. Een

leegstandheffing die erop gericht is handelspanden snel weer te laten innemen is er binnen

Sint-Martens-Latem niet. Langdurig leegstaande panden zijn er niet, waardoor een heffing

nog niet aan de orde kwam. Waar de gemeente wel op toeziet, is het aanbod van de handel. Er
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wordt getracht een wildgroei van winkels tegen te gaan en ervoor te zorgen dat er een sterk

gediversifieerd aanbod is.

Een probleem binnen het centrum is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Er zijn te weinig

plaatsen en daar worden oplossingen voor gezocht. Enkele handelaars beschikken zelf over

een parking, bestemd voor de eigen klanten, maar die worden vaak door iedereen gebruikt bij

gebrek aan plaats. Een wekelijkse markt is er niet. Daar is bewust voor gekozen. Een markt is

niet noodzakelijk en past niet binnen het beeld van de gemeente.

De grote handelszaken die zich langs de Kortstrijksesteenweg bevinden zijn voor het centrum

geen nadeel. Die zaken zijn namelijk meestal geen concurrenten van de winkels in het

centrum. Het gaat meer om bijvoorbeeld garages en restaurants.

De samenwerking tussen de handelaars en het gemeentebestuur verloopt vlot. Doordat het om

een kleine gemeente gaat, met slechts 8 372 inwoners, verloopt de communicatie gemakkelijk

en worden de problemen snel besproken. De heraanleg van straten gebeurt in samenwerking

met de handelaars. Het is de bedoeling zoveel mogelijk met hun eisen rekening te houden bij

het opstellen van plannen en uitvoeren van de werken. Via de middenstandsraad wil de

gemeente de handel ondersteunen. Tussen de handelaars zelf is er ook een vlotte

samenwerking en gezamenlijke initiatieven worden sterk gesteund. Voorbeelden van

gezamenlijke initiatieven zijn: de braderie, bloemenmarkt en de eindejaarsactie.

Brakel

Binnen de gemeente Brakel liggen in totaal 313 handelspanden. Omdat er 48 leeg staan,

betekent dit dat het leegstandspercentage 15,3 % bedraagt. De totale oppervlakte van de

winkels, bedraagt 13 900 m². De oppervlakte is vrij gelijkmatig verdeeld over de drie types

goederen.

Tabel 10: cijfergegevens Brakel

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

4 081 m² 4 983 m² 4 836 m² 13 900 m² 13 669

29,36 % 35,85 % 34,79 % = 1,02 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)
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Het delen van de totale winkeloppervlakte door het aantal inwoners levert een oppervlakte

van 1,02 m² per inwoner op. Het aantal inwoners van Brakel, dat uitkwam op 13 669 aan het

einde van 2002, is nauwelijks toegenomen sinds 1989. Over de periode 1989 tot 2002 is er

een stijging van 13 596 tot 13 669, wat dus slechts 0,54 % groei is. Als dit vergeleken wordt

met de cijfers van het Vlaams Gewest, waar de toename 4,29 % bedraagt, is dus vast te stellen

dat dit beduidend lager is dan het gemiddelde. Een bijkomende vaststelling is dat er

verschillende jaren geweest zijn waar het bevolkingsaantal daalde. Het vrij sterk

schommelende verloop, samen met het feit dat er in totaal bijna geen groei was, is duidelijk

zichtbaar op onderstaande figuur.
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Figuur 11: evolutie van het aantal inwoners in Brakel

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

Doorheen Brakel loopt een as, gevormd door straten waarlangs de meeste winkelpanden zich

bevinden. Net naast die as bevindt zich het marktplein waar ook nog enige handelsactiviteit is.

De hoofdas brengt heel wat verkeer mee, maar vormt op die manier een bedreiging voor

Brakel. Zowel het beleid als de handelaars zijn het er over eens dat het drukke verkeer en de

talloze vrachtwagens een onveilige omgeving creëren waar het niet aangenaam shoppen is.

Andere gemeenten in de buurt kunnen wel een aangename winkelomgeving bieden en

snoepen klanten af van de gemeente. Inwoners van Brakel gaan winkelen in Oudenaarde,

Zottegem, Geraardsbergen en Ronse. Zo is er een koopstroom weg van de gemeente. Een

ander nadeel waarmee de handel te maken heeft, is het versnipperd voorkomen van de

handelszaken. De zaken vormen geen aaneengesloten ketting. Daardoor leggen de klanten een

grotere afstand af en zijn ze genoodzaakt dikwijls de straat over te steken om de diverse

panden te bereiken. Een laatste minder gunstig element, is de diversiteit van het

handelsapparaat. Door het verdwijnen van een aantal zaken is voor een stuk de diversiteit

verloren gegaan. Bepaalde zaken kunnen in het centrum niet meer worden gekocht, waardoor
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de mensen uiteraard naar omliggende gemeenten met een groter en meer gediversifieerd

aanbod gaan.

Wat nog steeds niet aanwezig is, is een leegstandsheffing. De gemeente richt op geen enkele

manier een belasting in om leegstand te bestrijden. Het huidige bestuur wil echter wel een

eind maken aan de actuele situatie van hoge leegstand en wil de handel nieuw leven inblazen.

Er waren plannen om in Brakel een winkelcomplex aan te leggen. De beleidsvoerders hebben

ingezien dat die plannen een doodsteek zouden geweest zijn voor de handel en hebben het

project kunnen tegenhouden. In de plaats daarvan komt er nu een woonwijk, die plaats biedt

voor een tachtigtal woningen. Om het aanbod van woningen te verruimen zijn er ook veertig

ouderenflats gebouwd. De problematiek van het drukke verkeer zal aangepakt worden door de

aanleg van een ring rond Brakel. De straten van de hoofdas, die nu gewestwegen zijn, zullen

in de toekomst worden overgedragen aan de gemeente. Door de gemeente worden die dan

volledig heraangelegd waarbij er getracht zal worden een veilige, winkelvriendelijke

omgeving te creëren. Onder veilig en winkelvriendelijk dient te worden verstaan: heraanleg

van de straten, zone 30 waardoor het verkeer veel trager door de gemeente gaat, bredere

voetpaden, nog meer parkeerplaatsen, het creëren van een nog groener centrum. De

bereikbaarheid van de gemeente wordt ook gegarandeerd via het openbaar vervoer. In

samenspraak met “De Lijn” is centraal in de gemeente een opstap- en afstapplaats voorzien.

Er zijn niet alleen plannen voor de toekomst. Waar mogelijk, wordt er nu ook al opgetreden

om Brakel aantrekkelijker te maken. Een zaak die nu reeds is verbeterd, is het parkeren.

Omdat parkeerplaatsen soms gedurende een hele dag werden ingenomen, is er nu parkeren

met een parkeerschijf ingevoerd. De zogeheten “blauwe zone” biedt ruimte voor de klant om

gedurende een beperkte periode te parkeren. Een ander aspect waar aan gewerkt zal worden,

is de creatie van een aangenamere omgeving. Via bebloeming van het centrum en het beter

verzorgen van de straatverlichting is het de bedoeling de klant een sfeervolle omgeving aan te

bieden. Een ander deel van de infrastructuur, met name de voetpaden, wordt ook verbeterd en

dit ondersteunt de rest van de actiepunten. Alles wat hier besproken is zal nog meer tot zijn

recht komen als de ring effectief is aangelegd.

Het promoten van de gemeente gebeurt op verschillende manieren en zal in de toekomst nog

versterkt worden. De handelaars hebben de mogelijkheid om in een streekblad te adverteren

en Brakel beschikt over een website. Er is een wekelijkse markt die ook heel wat klanten met

zich mee brengt. De komende jaren wil de gemeente het aantal toeristen opdrijven. Brakel ligt

immers in een streek met veel mogelijkheden op toeristisch vlak. De toekomstplannen bieden

een veiligere omgeving, die ook moet toelaten meer fietsers aan te trekken. Specifiek voor de
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toeristen en voor mensen die komen “funshoppen” zal er ruimte gecreëerd worden voor de

aanleg van terrassen, want daar is momenteel te weinig plaats voor voorzien.

De samenwerking tussen de handelaars evolueert steeds meer in gunstige zin. Omdat er in het

huidige bestuur ruimte is voor de mening van de handelaars, zijn die gemotiveerd om

gezamenlijk te werken. Ze hebben het gevoel dat ze nu terechtkunnen bij het bestuur met hun

suggesties en ervaren initiatieven als de “blauwe zone” positief. De handelaars zien de

plannen voor de ring rond Brakel als een echte verbetering. Het zijn plannen die niet op korte

termijn zullen voltooid zijn, maar ze bieden wel mooie perspectieven. Op de komst van

grotere zaken in de gemeente wordt niet negatief gereageerd. Ze liggen niet aan de rand van

de gemeente, maar eerder in het centrum. Doordat de zaken in het centrum liggen, brengen ze

bijkomende klanten mee voor de kleinere winkels.

Bij handelaars die zich recent in Brakel vestigden, spelen de huurprijzen zeker een rol. Door

de lange leegstand van bepaalde panden zijn de prijzen gezakt. De lagere prijzen, samen met

een toch positieve verwachting voor de toekomst, hebben stimulerend gewerkt en zorgen voor

het ontstaan van nieuwe zaken.

Temse

Op het grondgebied van de gemeente Temse zijn er 470 handelspanden. Het aantal

leegstaande panden bedraagt 72, waardoor de gemeente uitkomt op 15,3 % leegstand. De

totale oppervlakte die gebruikt wordt voor handelsactiviteit, is niet gelijkmatig verdeeld over

de verschillende soorten goederen. De oppervlakte gebruikt voor “specialtygoederen” is heel

hoog met 47,35 %.

Tabel 11: cijfergegevens Temse

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

7 665 m² 6 522 m² 12 280 m² 26 467 m² 25 937

28,96 % 24,64 % 47,35 % = 1,02 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)
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De oppervlakte handelsruimte per inwoner bedraagt 1,02 m². In totaal wonen in Temse 25 937

inwoners. Vanaf 1989 tot 2002 was er slechts 1 jaar met negatieve groei in het

bevolkingscijfer, met name 1991. In totaal is sinds 1989 de bevolking toegenomen met

8,52 %. Dit is bijna het dubbele van de groei opgetekend in het Vlaams Gewest.
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Figuur 12: evolutie van het aantal inwoners in Temse

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

De drukste straat in Temse, de Kouterstraat, is ook de straat met de meeste handel. Parallel

met die straat loopt de Kasteelstraat, die vroeger een bloeiende straat was, maar waar er steeds

meer problemen opdoken. Tussen de twee straten loopt de Akkerstraat die eveneens met

problemen te maken heeft.

De Kouterstraat brengt heel wat verkeer mee en op die manier ook klanten. Het verkeer

brengt echter ook nadelen met zich mee. Het creëert een minder veilige en minder aangename

omgeving. Naast het drukke verkeer is er ook een tekort aan parkeerplaatsen. Dit tekort doet

zich niet alleen in de hoofdstraat voor, maar ook in de andere belangrijke straten. De diverse

winkels in het centrum van Temse liggen ver uit elkaar. Indien een klant verschillende zaken

wil bezoeken, is hij genoodzaakt een vrij grote afstand af te leggen. Inwoners van Temse gaan

ook winkelen in andere gemeenten, vooral naar Antwerpen en Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas

bevindt zich het “Waasland Shopping Center”, dit is een winkelcomplex. Het winkelcomplex

wordt nu gerenoveerd en uitgebreid. Bovendien zal het van 3 000 extra parkeerplaatsen

voorzien worden. Het complex slaagt erin een heel gevarieerd aanbod te concentreren en in

een aangename omgeving te voorzien. Dit is een enorme aantrekkingspool die in de toekomst

nog een groter gevaar voor Temse kan betekenen. Aan Antwerpen gaan klanten verloren
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omdat mensen er gaan winkelen en er de hele dag kunnen doorbrengen. Consumenten hebben

in Antwerpen de mogelijkheid om winkelen met ontspanning te combineren.

De gemeente beschikt over een leegstandsheffing, maar die werkt niet in voldoende mate.

Ook vallen een aantal panden buiten die heffing. Heel wat handelaars die hun zaak stoppen,

geven een andere bestemming aan het pand zodat ze niet onder de leegstandsheffing vallen.

Ze richten het pand bijvoorbeeld in als woning. Door die andere bestemmingen is het niet

mogelijk om een aaneengesloten rij handelszaken te bekomen. De winkels die verdwijnen

worden immers niet ingevuld door nieuwe winkels.

Het gemeentebestuur levert inspanningen om de situatie te verbeteren. Dit alles is niet in een

concreet plan neergeschreven maar er wordt geprobeerd de voornaamste problemen in kaart te

brengen en die op te lossen. Het opsporen van problemen gebeurt in vlotte samenwerking met

de handelaars. Het bestuur van de gemeente is vastberaden het centrum weer nieuw leven in

te blazen. Voor de verbetering van de sfeer en ter ondersteuning van de handel wordt voor

kerstverlichting gezorgd in de kerstperiode en wordt vooropgesteld de voetpaden volledig in

goede staat te brengen. Temse beschikt over een website en probeert eveneens het toerisme te

stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van reclame en de promotie van fietsen en wandelen in de

gemeente.

Tussen de handelaars verloopt de samenwerking in drie straatcomités. In elk van die comités

verloopt de samenwerking vlot, maar tussen de comités verloopt het iets stroever. Tussen de

verschillende straten bestaat er een sterke concurrentie die gezamenlijke initiatieven moeilijk

maakt. Het is de bedoeling te komen tot een betere onderlinge samenwerking. Temse heeft nu

te maken met een hoge leegstand, maar voor de toekomst zien de handelaars wel enige

verbetering, ondanks de uitbreiding van het winkelcomplex in Sint-Niklaas. De stijging van

de bevolking zal geholpen worden door de nieuwe bestemming van de site van de

“Boelwerf”. Op de plaats van de voormalige “Boelwerf” komen tal van appartementen en

woonmogelijkheden, wat Temse weer mogelijkheden biedt. Een negatief element dat

handelaars vermelden is de komst van vreemdelingen. Het aantal migranten is vrij hoog, het

gaat om een minder koopkrachtig publiek en bovendien kunnen ze verschillende delen van de

gemeente een negatiever imago bezorgen. Het probleem met de migranten doet zich wel

alleen maar voor in de wijken waar de huurprijzen het laagst zijn. De huurprijzen in de

belangrijkste straten zijn voor de migranten net te hoog en winkels hebben ze er nog niet

gevestigd. De huurprijzen zijn wel vrij laag in vergelijking met andere gemeenten. Dit kan

een positief element zijn in het aantrekken van nieuwe zaken. Wat ook als troef wordt naar

voor gebracht, is de aantrekkingskracht van sommige ketens in het centrum. Winkels als
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“Kruidvat” en “Blokker” trekken heel wat klanten en andere winkels zijn graag in de buurt

van dergelijke zaken gevestigd. De komst van warenhuizen is ook eerder een voordeel dan

een nadeel. Zeker de vestiging van “Intermarché” in Temse wordt als gunstig beschouwd

omdat deze in het centrum ligt en klanten meebrengt voor de andere winkels.

Knesselare

Met een leegstand van 23 panden op een totaal van 170 kan een percentage van 13,5 %

opgemeten worden. Wat de verdeling van de oppervlakte betreft, is de oppervlakte voor

“conveniencegoederen” het hoogst, terwijl die voor “specialtygoederen” het laagst is. De

verschillen tussen de verschillende types zijn echter niet zo groot.

Tabel 12: cijfergegevens Knesselare

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

3 122 m² 3 001 m² 2 790 m² 8 913 m² 7 836

35,03 % 33,67 % 31,30 % = 1,14 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)

De oppervlakte per inwoner bedraagt 1,14 m². Het aantal inwoners in Knesselare kent een

sterk schommelend verloop. Het totaal van 7 836 op het einde van 2002 is niet het resultaat

van een sterke groei. Over de periode van de laatste dertien jaar groeide de bevolking slechts

0,88 %. Dit percentage is veel lager dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest, met name

4,29 %. Er werden ook vijf jaren vastgesteld waar er sprake is van een negatieve groei. De

kleine groei en de perioden met dalende bevolking zijn duidelijk zichtbaar op onderstaande

figuur.
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Figuur 13: evolutie van het aantal inwoners in Knesselare

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

De ligging van de meeste winkels in Knesselare, is te situeren in drie straten. Centraal liggen

de kerk en het marktplein. De drie belangrijkste straten voor Knesselare komen op dat punt

samen. De bereikbaarheid is behoorlijk goed, maar de gemeente krijgt af te rekenen met

zwaar vervoer in het centrum. Een nog groter probleem is te vinden bij de

parkeermogelijkheden. Veel parkeerplaatsen zijn er niet en een systeem om de duur van

parkeren te beperken is evenmin aanwezig. De gemeente heeft voorzien in een aantal nieuwe

parkeerplaatsen, maar omdat die net iets verder van het centrum liggen, hebben de

consumenten de weg naar die parkings nog niet gevonden. De grotere winkels bevinden zich

juist buiten het centrum en worden daarom ook als negatief ervaren. Klanten kunnen niet op

een vlotte manier het winkelen in de grotere en kleinere winkels combineren. Knesselare

verliest ook heel wat klanten aan Aalter en Maldegem, twee nabijgelegen gemeenten die een

groter aanbod hebben. Een laatste probleem dat hier besproken wordt, is het feit dat de

winkels ver uit elkaar liggen. Er is zeker geen sprake van een aaneengesloten rij

handelszaken.

Specifieke plannen om iets aan de leegstand te doen of een actieplan zijn in Knesselare niet

aanwezig. Vanuit het beleid is er nu de doelstelling om tot een inventaris te komen en na te

gaan waar de voornaamste leegstand zich voordoet. In een later stadium zal dan worden

overgegaan tot het bespreken van mogelijke actieplannen. Een probleem bij het realiseren van

verbeteringen is het feit dat de straten, die belangrijk zijn voor de handel in de gemeente,

gewestwegen zijn. Hierdoor heeft de gemeente niet de bevoegdheid om er

infrastructuurwerken uit te voeren. Om de leegstand te bestrijden is er geen heffing of

belasting op leegstaande panden. Voor het stimuleren van de bevolkingsgroei zijn er wel
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plannen. Een groei realiseren is zeker een actiepunt. Een verbetering op het vlak van

woonmogelijkheden wordt aangeboden door het aanleggen van nieuwe verkavelingen.

Om de gemeente naar buiten toe te promoten wordt niet veel ondernomen. Knesselare

beschikt niet over een website en het gemeentebestuur gebruikt ook weinig andere

reclamemiddelen naar buiten toe. Binnen de gemeente is er wel een informatiekrant die de

handelaars ruimte geeft om op een goedkope manier iets te publiceren.

De handelaars in de gemeente verenigen zich via de lokale afdeling van “Unizo”. Over het

algemeen ervaren ze de samenwerking met het gemeentebestuur eerder als stroef. Vanuit het

gemeentebestuur wordt niet ontkend dat er weinig samenwerking is met de handelaars en dat

een degelijk overleg tussen de twee partijen voor een stuk te weinig aanwezig is. De

handelaars zijn wel bereid om onderling samen te werken, maar zien de samenwerking

bemoeilijkt door twee factoren. Enerzijds is er, zoals hierboven aangegeven, weinig reactie

van het gemeentebestuur, wat ontmoedigend werkt. Anderzijds is er ook het feit dat de zaken

vrij verspreid liggen. Initiatieven als een avondmarkt of een braderie of dergelijke meer

worden daardoor niet realiseerbaar. Als gevraagd wordt naar de toekomstvisie van de

handelaars, dan blijkt dat de handelaars niet veel verandering zien in de hoge leegstand

waarmee Knesselare te maken heeft. Steeds meer zaken verdwijnen, niet alleen door het feit

dat ze de handel stopzetten door het bereiken van een hogere leeftijd, maar ook omdat ze niet

rendabel genoeg kunnen werken in Knesselare. De dalende huurprijzen zorgen er niet voor

dat er veel nieuwe winkels opduiken in het centrum.

Denderleeuw

Op het grondgebied van Denderleeuw zijn er 194 handelspanden. Van dat totaal zijn er 23 die

leeg staan, wat een leegstandspercentage oplevert van 11,9 %. De oppervlakte voor de handel

bedraagt 15 382 m². De verdeling onder de verschillende types goederen is heel ongelijk. Een

heel groot deel, namelijk 45,98 % dient voor “conveniencegoederen”. Voor

“specialtygoederen” daarentegen is er slechts 2 870 m², ofwel 18,66 % beschikbaar.
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Tabel 13: cijfergegevens Denderleeuw

Convenience Shopping Specialty Totaal Aantal inwoners

7 072 m² 5 440 m² 2 870 m² 15 382 m² 17 038

45,98 % 35,36 % 18,66 % = 0,90 m² per inwoner

(opgesteld op basis van gegevens uit: De economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de

detailhandel – De aanbodzijde van Oost-Vlaanderen, 2002 en ECODATA: de bevolking in

België, 2003)

Per inwoner is er 0,90 m² winkeloppervlakte aanwezig. In totaal gaat het in Denderleeuw om

15 382 inwoners. Om op dit totaal uit te komen groeide het aantal inwoners sinds 1989 slechts

2,41 %. Deze groei is net iets meer dan de helft van de groei van het Vlaams Gewest. In de

periode van 1994 tot 1998 waren er opeenvolgende jaren van groei, maar er zijn in totaal ook

5 jaar met een negatieve bevolkingsgroei tussen 1989 en 2002. De matige groei en de

periodes van dalende bevolking zijn duidelijk zichtbaar op onderstaande figuur.
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Figuur 14: evolutie van het aantal inwoners in Dendeleeuw

(op basis van gegevens uit bijlage 5.4)

De belangrijkste straat voor de handel in Denderleeuw is de Guido Gezellestraat. Die was in

het verleden toegankelijk in twee richtingen, maar is gewijzigd in een eenrichtingsstraat. De

handelaars reageren verdeeld op die maatregel, sommigen vinden het een goede zaak, anderen

een minder goede zaak. Het gemeentebestuur wil ervoor zorgen dat de hoofdstraat veiliger

wordt en niet langer wordt gebruikt voor het doorgaand verkeer.

Parkeren is in de gemeente geen probleem. De handelaars zijn het eens dat er voldoende

plaats is. Aan het begin van de hoofdstraat zijn twee parkings. In de straat zelf kan ook

geparkeerd worden. Een echte winkelgemeente is Denderleeuw niet, klanten aantrekken uit
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andere gemeenten is heel moeilijk. Het aanbod is immers heel klein en de winkels liggen sterk

verspreid. In de hoofdstraat is er enige concentratie, maar zelfs binnen die straat liggen de

winkels niet in een aaneengesloten rij. De inwoners van Denderleeuw kiezen er dan ook vaak

voor om in andere gemeenten te gaan winkelen. De keuze valt dan vooral op Aalst en in

mindere mate Ninove. Ook Brussel is niet ver af, wat vooral voor dagtoeristen een

aantrekkingspool is. Een ander negatief element, is de komst van heel wat grotere zaken.

Slechts twee ervan sluiten aan bij het centrum en de andere zijn gevestigd buiten het centrum.

Doordat ze niet aansluiten bij het centrum brengen ze geen klanten mee voor de bestaande

handelszaken. Elke week is er in de gemeente een plaatselijke markt, maar het succes daarvan

is heel laag. Op die markt zijn er steeds minder marktkramers en ook het aantal bezoekers

neemt af. De toekomst van de wekelijkse markt staat in vraag, door het geringe succes biedt

een markt voor de lokale handelaars weinig voordeel.

De promotie van de handel binnen de gemeente gebeurt via een plaatselijk infoblad. De

gemeente beschikt voor de promotie naar buiten toe over een website. Toeristisch heeft

Denderleeuw echter niet veel te bieden, daarom wordt ook geen aandacht besteed aan het

aantrekken van toeristen. De toeristen die nu wel nog worden aangetrokken, zullen in de

toekomst helemaal niet meer aanwezig zijn. Vanuit de gemeente kunnen reizigers namelijk

een autoslaaptrein nemen, maar deze dienst wordt door de “NMBS” geschrapt.

De gemeente heeft toekomstplannen om het centrum te versterken. De klemtoon zal meer op

het centrum worden gelegd. Zo is er het plan om de pleinen aan het begin van de Guido

Gezellestraat opnieuw in te richten. Er zal oog zijn voor meer groen en het is de bedoeling het

centrum een mooier uitzicht te geven. Om de handel in het algemeen minder te belasten wordt

overwogen heel wat kleinere belastingen te laten vallen, zoals bijvoorbeeld de belasting op

lichtreclame.

De handelaars hadden de samenwerking voor een groot stuk opgegeven. De raad voor de

middenstand was teloorgegaan. De handelaars voelen echter dat het nodig is om zich te

verenigen en krijgen daarbij steun van de gemeente. Er werd besloten de middenstandsraad

terug op te richten. Via de raad worden een braderie, kerst- en paasmarkt georganiseerd. Naast

die evenementen willen de handelaars ook samenwerken om de handel meer te promoten en

reclame te maken.
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5.2.2  Onderzoek op stratenniveau

Kortedagsteeg ten opzichte van Kortrijksepoortstraat

De twee straten die hier besproken worden, kennen een tegengestelde evolutie, terwijl ze niet

ver van elkaar gelegen zijn. Ze liggen allebei dicht bij de Kouter en de Veldstraat. Terwijl de

Kortedagsteeg een echte opleving kent en heel wat nieuwe winkels kon aantrekken, is het met

de Kortrijksepoortstraat niet zo goed gesteld. Die straat kent een leegloop en de leegstand van

winkelpanden stijgt er spectaculair.

Eerst wordt de opleving van de Kortedagsteeg besproken. Heel wat nieuwe winkels hebben er

zich gevestigd en de straat oogt fraai. Er is eenrichtingsverkeer, zonder mogelijkheid tot

parkeren voor de winkels. Parkeerproblemen voor de klanten zijn er echter niet want de

winkels liggen tussen de parkings van de Kouter en het Shoppingcenter Gent-Zuid.

Daarenboven is er vlakbij een parking in de Savaanstraat. De voetpaden zijn breed en de

consument kan in een rustige omgeving winkelen. Bijkomende voordelen zijn de ontstane

concentratie van de winkels en de ligging dicht bij de Brabantdam. Wat de ligging betreft kan

opgemerkt worden dat er heel wat passanten zijn. Bovendien is de locatie niet zo ver van het

shoppingcenter en de Veldstraat gunstig. De huurprijzen zijn er niet zo hoog als in de echte

topstraten. Dit biedt een voordeel doordat men aansluit bij de grote straten, maar toch aan

betaalbare prijzen een winkelpand kan huren. De samenwerking tussen de verschillende

handelaars verloopt vlot en initiatieven worden sterk gesteund.

De Kortrijksepoortstraat ligt in het verlengde van de Veldstraat. Eerst passeert de consument

de Nederkouter en loopt zo de Kortrijksepoortstraat binnen. De straat, die vroeger ook een

aangename winkelstraat was, heeft zijn uitstraling verloren en de leegstand is er heel hoog

geworden. Het is eveneens een eenrichtingsstraat en beschikt over parkeermogelijkheden

langs één kant van de straat. Nog andere positieve aspecten zijn de brede voetpaden en het

hoge aantal passanten. Voor veel winkels zijn die passanten geen bron van voordelen omdat

het veelal gaat om passanten die te beschouwen zijn als doorgaand verkeer zonder plannen

om aankopen te doen. Het straatbeeld is door de hoge leegstand ook niet echt positief en dit

creëert geen aangename omgeving. De parkeermogelijkheden worden als te weinig

beschouwd en de afstand naar de Kouter ervaren de klanten toch als te ver. Door de leegstand

en het niet invullen van de panden ontstaan er twee problemen. Ten eerste blijven er veel

minder winkels over zodat de aantrekkingskracht van de totale straat daalt. Ten tweede liggen
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de nog overblijvende winkels verder van mekaar. Daardoor moet de klant een grotere afstand

afleggen om een aantal zaken te bezoeken. De samenwerking tussen de handelaars is ook

volledig teloorgegaan. Er bestaat een buurtcomité waaraan handelaars kunnen meewerken,

maar ze hebben het gevoel dat alle aandacht naar de Nederkouter gaat. De motivatie zakt en

weinig handelaars werken nog samen.

De volgende tabel kan de bespreking samenvatten en geeft de elementen duidelijk weer.

Tabel 14: bespreking Kortedagsteeg - Kortijksepoortstraat

Kortedagsteeg Kortrijksepoortstraat

lage leegstand hoge leegstand

concentratie van de handel sterke spreiding

tussen parkings Kouter en Zuid Kouter te ver, te weinig parking in de straat

winkelpubliek straat gebruikt als doorgang

samenwerking handelaars geen samenwerking handelaars

(op basis van eigen werk)

As van shoppingcenter Gent Zuid naar Kouter

Hier wordt de as bespoken die de verbinding vormt tussen het shoppingcenter Gent Zuid en

de Kouter. De straten die de as vormen, zijn de Vlaanderenstraat en de Brabantdam. De

vergelijking zal gebeuren tussen enerzijds het deel van de Brabantdam, vanaf het François

Laurentplein tot aan de Vlaanderenstraat en anderzijds de Vlaanderenstraat vanaf de

Brabantdam tot aan het shoppingcenter. Het deel van de Vlaanderenstraat kent een

heropleving en trekt nieuwe vestigingen aan, terwijl in het deel van de Brabantdam

verschillende panden leegstaan.

Het deel van de Brabantdam tussen het Laurentplein en de Vlaanderenstraat heeft af te

rekenen met leegstand. De handelaars duiden op enkele problemen waardoor dit deel van de

straat het succes van het andere deel niet evenaart. Een hele stroom wandelaars komt niet

voorbij omdat ze vanaf het Laurentplein naar de Kouter wandelen en het andere deel links

laten liggen. Passanten die wel doorheen de straat passeren zijn dan weer te weinig op het

winkelen gericht omdat ze niet het gevoel krijgen zich reeds in de winkelgebieden te

bevinden. De straat heeft ook af te rekenen met vrij druk verkeer. Bovendien gaat het verkeer

te snel. Deze factoren zorgen ervoor dat het winkelen minder aangenaam wordt en de
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consumenten andere locaties verkiezen. Samenwerking tussen de handelaars is wel aanwezig.

Ze sluiten daarvoor aan bij de dekenijwerking waar ook de rest van de straat bij aangesloten

is. Op die manier nemen ze ook deel aan de braderie en kunnen ze genieten van de decoratie

in de eindejaarsperiode. Een ander gunstig element is de steeds toenemende passantenstroom

tussen de Kouter en het shoppingcenter. Indien beter kan worden aangesloten bij het andere

deel van de straat biedt dit mogelijkheden voor de toekomst.

De handelsactiviteit van het deel van de Vlaanderenstraat dat wordt besproken, zit sterk in de

lift. De hele buurt kent een heropleving en profiteert mee van het succes van onder andere het

shoppingcenter en de “Capitole”. Het aantal passanten is doorheen de tijd toegenomen. De

opleving van de hele buurt gaat ook gepaard met nieuwe zaken. De panden die aanwezig zijn

krijgen een opknapbeurt wat voor een aangenamere sfeer zorgt. Buiten handelszaken zijn er

bovendien restaurants. Die komen de activiteit en levendigheid van de straat ten goede.

Verkeersproblemen zijn er niet. De ligging vlak bij parking Zuid zorgt ervoor dat er van

parkeerproblemen weinig sprake is.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de twee straten. Het gaat hier

wel niet om de volledige straten, maar enkel om het deel van elke straat zoals bij het begin

van dit onderdeel werd aangeduid.

Tabel 15: bespreking van de as tussen Shoppingcenter Gent Zuid en de Kouter

Brabantdam Vlaanderenstraat

lege panden worden niet ingevuld nieuwe handelszaken en invulling panden

geen winkelsfeer wel winkelsfeer

verkeer is te snel en hinderlijk geen problemen door verkeer

stijgend aantal passanten stijgend aantal passanten

extra aantrekkingspunten

(op basis van eigen werk)

Sleepstraat ten opzichte van Wondelgemstraat

Beide straten bevinden zich in een buurt waar er heel wat migranten te vinden zijn. Het is

echter niet zo dat er gelijke conclusies kunnen getrokken worden wat betreft de aanwezige
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handel. De Sleepstraat heeft niet te maken met een hoge leegstand, terwijl dit probleem zich

wel stelt in de Wondelgemstraat.

De Wondelgemstraat was vroeger een straat met veel uitstraling en had een bloeiende

handelsactiviteit. De handel is doorheen de tijd in negatieve zin geëvolueerd en van een mooie

winkelstraat is geen sprake meer. De winkels worden uitgebaat door enerzijds handelaars van

Belgische afkomst en anderzijds migranten. Beiden komen gemengd voor doorheen de straat.

De leegstand die ontstaan is, geeft een negatief beeld aan de straat. De attractiviteit van de

Wondelgemstraat is hierdoor afgenomen. De daling van de aantrekkingskracht ontstaat door

het verdwijnen van winkels wat een vermindering van het aanbod meebrengt. Een ander

negatief punt dat wordt aangestipt door de handelaars is het niet verzorgen van de panden

door allochtonen. Een aantal allochtone handelaars schenkt niet veel aandacht aan het uitzicht

van de panden en de verzorging van de winkel, wat het uitzicht van de straat verder in slechte

zin doet evolueren. Autochtone handelaars merken op dat klanten de straat beginnen te mijden

door het onveiligheidsgevoel en dat ook nieuwe autochtone handelaars afwezig blijven. Het

probleem zit ook voor een stuk in het feit dat autochtone en allochtone handelszaken niet

worden gecombineerd door de winkelende consument. Ofwel komen er allochtonen en die

bezoeken de allochtone zaken, ofwel zijn er autochtonen en die bezoeken hoofdzakelijk de

autochtone handelaars. Als de stelling dat de twee soorten winkels niet gecombineerd worden

geldt, dan daalt het aanbod voor de klant nog eens met de helft. Tot slot zijn er toch enkele

positieve zaken. De parkeerproblemen zijn voor een groot stuk opgelost door het invoeren van

betalend parkeren. Op die manier wordt vermeden dat er bepaalde plaatsten gedurende een

hele dag ingenomen blijven. Verschillende winkeliers wijzen er wel op dat de controle

beperkt is. Er is dus nog meer verbetering mogelijk. Ze vermelden niet alleen de nood aan

meer controle in verband met parkeren en ze spreken over een algemeen tekort aan blauw in

de straat. De handelaars werken ook samen onder de vorm van een dekenij waardoor de

problemen worden besproken en gezamenlijk initiatieven worden genomen.

De Sleepstraat is een straat waar de handel vooral georganiseerd is door allochtone

handelaars. De aanwezigheid van migranten en allochtone handelaars gaat hier evenwel niet

gepaard met een hoge leegstand. De straat is druk bezet en de panden worden snel weer

ingenomen. Een eerste voordeel voor de Sleepstraat is dat de straat dicht bij het centrum

gelegen is, maar dat de huurprijzen betaalbaar blijven. Een andere troef is het grote en diverse

aanbod van winkels. Verder is de aanwezigheid van een aantal restaurants een positieve zaak.

Die zorgen voor extra passanten doorheen de straat waardoor meer mensen kennis maken met

de handel die er aanwezig is. Voor veel klanten is de Sleepstraat een aantrekkingspunt op
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zich, wat ten goede komt aan de handel. De straat heeft echter ook te maken met een aantal

negatieve aspecten. Veel parkeerplaats is er niet en er is evenmin mogelijkheid om te parkeren

in een dichtbijgelegen stadsparking. Een goede samenwerking tussen de handelaars ontbreekt

ook, wat als tekortkoming kan worden beschouwd.

Tabel 16: bespreking Wondelgemstraat - Sleepstraat

Wondelgemstraat Sleepstraat

hoge leegstand lage leegstand

combinatie allochtone / autochtone handelaars vooral allochtone handelaars

aanbod te klein geworden groot aanbod

aantrekkingskracht verloren aantrekkingspunt

te weinig controle in de straat

extra passanten door restaurants

parkeerproblemen zijn verbeterd parkeerproblemen

gestructureerde samenwerking geen goede samenwerking

(op basis van eigen werk)

5.3 Hypothesen

De evolutie van het aantal inwoners verschilt duidelijk tussen de twee groepen gemeenten. Bij

elk van de gemeenten waar de leegstand laag is, ligt de groei van de bevolking boven het

gemiddelde van het Vlaams Gewest. Bij alle gemeenten met een hoge leegstand, met

uitzondering van Temse, is de groei van het aantal inwoners lager dan het gemiddelde van het

Vlaams Gewest. Deze vaststellingen laten toe een eerste hypothese te formuleren.

Hypothese 1a:

Gemeenten met een sterkere groei van de bevolking hebben minder af te rekenen met

leegstand. Meer handelaars willen zich daar vestigen.

Hypothese 1b:

Gemeenten met een lagere bevolkingsgroei hebben een hogere leegstand en handelaars

prefereren een andere locatie.
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In alle gemeenten die werden besproken is er sprake van de vestiging van grotere zaken. Het

vestigen van grotere zaken als hypermarkten wordt evenwel niet noodzakelijk als negatief

ervaren door bestaande handelaars. De cruciale factor is de afstand tot het centrum. Wanneer

warenhuizen of andere grote winkels zich in het centrum bevinden of dicht aansluiten bij het

centrum worden ze als positief beschouwd. Verschillende positieve elementen komen dan

naar voor, zoals het beschikbaar stellen van hun parking, het creëren van extra verkeer en

passanten. Wanneer ze echter niet aansluiten bij het centrum is er geen sprake van positieve

effecten. Consumenten bezoeken dan alleen de grotere zaken en combineren die niet met

aankopen in kleinere winkels in het centrum. De reden hiervoor is dat ofwel de afstand tussen

de twee te groot is, ofwel dat ze het centrum mijden bij hun aankopen.

Hypothese 2:

Schaalvergroting werkt geen leegstand in de hand wanneer grotere winkels aansluiten bij het

centrum.

Bij de gemeenten van de groep met een hoge leegstand is nog een ander probleem waar te

nemen. Elk van de gemeenten binnen die groep heeft te maken met een sterke verspreiding

van de winkels. Een aaneengesloten rij handelszaken is daar niet of in mindere mate

aanwezig. Dit zorgt ervoor dat er verschillende moeilijkheden ontstaan voor de handel. Ten

eerste is het moeilijker om gezamenlijk initiatieven te ondernemen, zoals een braderie of

middenstandsacties. Ten tweede is er het probleem dat de klant niet bereid is een grote afstand

af te leggen. Indien hij in een gemeente met een verspreid handelsapparaat wil winkelen is het

niet mogelijk dit te doen zonder veel afstand af te leggen. Om die reden zal de consument het

automatisch minder aangenaam vinden. Wanneer er toch nieuwe zaken opduiken in het

centrum zullen die proberen aan te sluiten bij een kern winkels. Handelaars zijn niet geneigd

zich te vestigen als dat niet kan in de buurt van andere zaken.

Hypothese 3:

Handelaars verkiezen voor een nieuwe vestiging een locatie binnen een aaneengesloten rij

handelszaken.

Het verkeer door de gemeenten kan een verschillende invloed hebben. Een zekere doorgang

of passage is vereist om voldoende potentiële klanten te hebben. Verkeer door de stad wordt

echter hinderlijk als het gepaard gaat met heel druk verkeer, mobiliteitsproblemen of zwaar
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vervoer. De consument kan in dergelijke omstandigheden niet langer spreken van een

aangename winkelomgeving, bovendien wordt de omgeving dan ook gevaarlijk. In de groep

met een lage leegstand hebben De Pinte en Sint-Martens-Latem helemaal niet af te rekenen

met verkeersproblemen en hebben Lochristi en Merelbeke die onder controle. Bij de

gemeenten met een hoge leegstand, heeft elkeen wel af te rekenen met mobiliteits- of

veiligheidsproblemen.

Als bovenstaande bespreking wordt uitgedrukt in een grafiek kan worden gesteld dat in een

eerste fase toenemend verkeer positief is voor de handel. Het omslagpunt, dat op de grafiek

aangeduid is als punt A, betekent een einde van de voordelen voor de handel. Nog meer

verkeer zal dan zorgen voor negatieve gevolgen. Waar het omslagpunt ligt is verschillend van

gemeente tot gemeente en het is de bedoeling het zo ver mogelijk naar rechts te verschuiven.

Zo kan de gemeente veel verkeer en passanten verdragen zonder dat het samengaat met de

hinderlijke gevolgen ervan.

Figuur 15: de relatie tussen het verkeer en de handel

(op basis van eigen werk)

Hypothese 4a:

Extra verkeer en passanten doorheen de gemeente zijn voor een bepaalde locatie

aantrekkelijk tot aan een maximumgrens.

Hypothese 4b:

Als er verkeersproblemen ontstaan, zal dit de leegstand verhogen en het centrum minder

aantrekkelijk maken voor nieuwe zaken.
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Binnen de gemeenten met een hoge leegstand dalen de huurprijzen. De panden zijn

beschikbaar tegen lagere prijzen, wat een stimulerende factor kan zijn om zich binnen de

gemeente te vestigen. Op zich is een lage prijs geen voldoende factor om een zaak te

beginnen, maar de handelaars vermelden het toch als een belangrijk element bij hun keuze. In

Brakel en Temse, waar voor de toekomst toch verbetering verwacht wordt, kan de lage prijs

mensen overhalen een zaak te beginnen. In Knesselare daarentegen zijn de prijzen ook laag,

maar dit zorgt niet voor nieuwe zaken omdat de verwachtingen voor de toekomst vrij somber

zijn.

Hypothese 5:

Leegstand zorgt voor lagere huurprijzen, wat een stimulerende doch geen voldoende factor is

bij het kiezen van een vestigingsplaats.

Op de plaatsen waar de leegstand laag is, blijkt de huurprijs hoger te liggen. Succesrijke

gemeenten hebben hoge huurprijzen. Door de aantrekkelijkheid van de centra is dit echter

geen hinderpaal voor nieuwe vestigingen. Ondanks de hoge prijzen worden de panden die

leegkomen op een vlotte manier ingevuld. Daar waar de hoge huurprijs geen afschrikking is

voor vestiging van nieuwe winkels, is het dit wel voor de komst van migranten. Handelszaken

van migranten komen niet of nauwelijks voor in gemeenten met een lage leegstand. Binnen de

gemeente Temse, waar de leegstand hoog is, valt te constateren dat slechts bepaalde wijken te

maken hebben met handelsvestigingen van migranten. Het zijn de wijken waar de huurprijzen

nog een stuk lager zijn dan in de hoofdstraten.

Hypothese 6:

Gemeenten met een lage leegstand hebben hogere huurprijzen, wat een rem betekent voor de

komst van handelszaken van migranten.

Zowel in de Kortrijksepoortstraat als in de Wondelgemstraat is het aanbod van winkels

gedaald. Voor beiden geldt dat ze vroeger echte winkelstraten waren, maar dit is niet langer

het geval. Door het verdwijnen van de winkels en de verhoogde leegstand, blijft er voor de

winkelende consument minder aanbod over. Het gevolg hiervan is dat de aantrekkingskracht

van de totale straat afneemt. Zo is te zien dat daar waar vroeger de twee straten een doel op

zich waren voor de consument, deze aantrekkingskracht is verdwenen. Voor een handelaar

met plannen om zich te vestigen vormt deze problematiek een afschrikking en hij verkiest
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straten die wel uitstraling hebben. Doordat nieuwe zaken afwezig blijven, wordt het probleem

nog versterkt.

Hypothese 7:

Straten met een hoge leegstand zien het aanbod dalen, hierdoor neemt de aantrekkingskracht

af en verkiezen handelaars andere locaties

In de straten waar een hoge leegstand waar te nemen is, blijkt de manier van doorgang te

verschillen van de andere straten. In de Kortrijksepoortstraat en het deel van de Brabantdam

dat besproken wordt, is er geen sprake van een winkelsfeer. De straten worden gebruikt voor

doorgaand verkeer en de klant beschouwt de straat niet als winkelstraat. Ondanks dat de

straten vlakbij andere straten liggen die wel winkelstraten zijn, kan er niet bij aangesloten

worden. De leegstaande panden zorgen ervoor dat de consument niet het gevoel krijgt zich in

een winkelomgeving te bevinden. Nieuwe winkels, die nodig zijn om deze situatie te kunnen

wijzigen, blijven afwezig. Die gaan zich vestigen in andere straten die wel een winkelsfeer

uitstralen.

Hypothese 8:

Straten met een hoge leegstand bieden geen winkelsfeer, de klant gaat er sneller doorheen en

nieuwe winkels blijven afwezig.

Zowel de Sleepstraat als de Wondelgemstraat bevinden zich in een buurt met heel wat

migranten. De situatie van het handelsapparaat is echter totaal verschillend. De aanwezigheid

van allochtone handelaars gaat in de Sleepstraat niet samen met leegstand, in de

Wondelgemstraat wel. Er doen zich problemen voor bij het combineren van allochtone en

autochtone handelszaken. Als die twee soorten zaken bij mekaar gevestigd zijn en ze spreken

elk een verschillend publiek aan, is dit ongunstig voor allebei. Autochtone handelaars worden

afgeschrikt om zich in de straat te vestigen en zoeken een andere locatie.

Hypothese 9:

De combinatie van autochtone en allochtone handelszaken verloopt moeilijk, autochtone

handelaars laten zich afschrikken en nemen de leegstaande panden niet in.
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Handelaars kijken niet alleen naar de nabijheid van andere winkels, maar ook naar de totale

omgeving om zich te vestigen. In de Vlaanderenstraat vermelden handelaars de levendige

omgeving als troef, onder andere restaurants en de “Capitole” brengen passanten mee en zijn

positief voor de hele buurt. Ook in de Sleepstraat is de aanwezigheid van restaurants een

goede zaak. Zo aantrekkingspunten zijn er niet in de Kortrijksepoortstraat, Wondelgemstraat

of het deel van de Brabantdam dat in de bespreking is opgenomen. Deze vaststelling leidt tot

een nieuwe hypothese.

Hypothese 10:

Straten met meer aantrekkingspunten dan de handel alleen, hebben minder af te rekenen met

leegstand en zijn aantrekkelijk voor nieuwe handelaars.

Alle hypothesen kunnen worden samengevat met behulp van onderstaande figuur.

Figuur 16: samenvatting hypothesen

(op basis van eigen werk)

1 De pijl van dalende huurprijzen naar het aantrekken van handelaars duidt op een
stimulerende, doch geen voldoende factor. (hypothese 5)

2 De gevolgen van leegstand schrikken weer nieuwe handelaars af, waardoor de leegstand
nog wordt versterkt. Hierdoor kan een neerwaartse spiraal in werking treden.
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Er zijn vier factoren die ervoor zorgen dat nieuwe handelaars worden aangetrokken. Wanneer

veel nieuwe handelaars zich ergens willen vestigen, leidt dit tot afnemende leegstand. Dit is te

zien op het bovenste gedeelte van de figuur. Onderaan zijn er drie factoren die handelaars

afschrikken. Die zorgen ervoor dat de handelspanden niet worden ingevuld en dat er leegstand

ontstaat. De leegstand zelf kan twee gevolgen hebben. Enerzijds zijn er de dalende

huurprijzen, die mits de aanwezigheid van andere positieve elementen stimulerend kunnen

zijn voor de handel. Anderzijds zijn er de negatieve gevolgen van leegstand: dalende

winkelsfeer en dalend aanbod. Deze twee elementen zorgen ervoor dat de omgeving minder

aangenaam wordt voor handelaars. Nieuwe handelaars worden hierdoor weer afgeschrikt, wat

de leegstand kan versterken. Hier is sprake van een vicieuze cirkel.

5.4 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder onderzoek

De uitvoering van het onderzoek gebeurt in een beperkt aantal gemeenten en straten. Het

betreft een uitvoerig onderzoek bij elk van de deelgebieden, maar het gaat niet om een heel

grote groep. De hypothesen die op die manier gecreëerd worden, vormen slechts een startpunt

voor verder onderzoek.

In het onderzoek wordt de leegstand bekeken op één tijdstip. De evolutie die doorheen de tijd

in het leegstandspercentage kan aanwezig zijn, valt daardoor buiten het onderzoek. Het

logische gevolg daarvan is dat niet kan nagegaan worden of oorzaken en oplossingen in

verband met leegstand zich op elk moment even sterk voortzetten.

Het verzamelen van de informatie gebeurt met behulp van interviews. Daarbij wordt de

vragenlijst die werd opgesteld niet nauwkeurig gevolgd, maar er wordt ingespeeld op de

situatie. Enkele kritische beschouwingen over die methode van gegevensverzameling zijn hier

nodig. Het is wel een flexibele werkwijze, maar heeft als nadeel interviewerafhankelijk te

zijn. De analyses en conclusies zijn sterk door de interviewer bepaald. Omdat het hier gaat om

een exploratief onderzoek, is deze methode voor dit onderzoek wel bruikbaar. (DE

PELSMACKER en VAN KENHOVE, 1999, blz. 141-145)

De interviews van het onderzoek worden afgenomen bij handelaars en het bestuur en op die

manier wordt de situatie geschetst. Er wordt geen rekening gehouden met de mening van

consumenten. De mening van de consumenten hoeft niet overeen te stemmen met die van de

handelaars of het bestuur. Om die reden is het een beperking dat de consument niet

opgenomen is in het onderzoek.



Onderzoek 86

Tot slot volgen nog enkele suggesties voor verder onderzoek. Enkele beperkingen van dit

onderzoek kunnen in de toekomst worden gereduceerd.

Als de cijfers in verband met leegstand over verschillende periodes beschikbaar zijn, kan

worden onderzocht hoe de evolutie is. Dit zou een beter beeld geven van het verloop van de

leegstand. Op die manier kan worden achterhaald welke gemeenten evolueren van lage naar

hoge leegstand en omgekeerd.

Verder zouden de hypothesen die uit dit onderzoek voortvloeien kunnen worden getest op

grote schaal om tot betrouwbare conclusies te komen. Veralgemeenbare hypothesen en

algemeen geldende stellingen kunnen pas worden afgeleid na onderzoek van een ruimere

groep gemeenten of straten.

Een laatste suggestie is het opnemen van de mening van de consument in het onderzoek. In dit

onderzoek werd er bewust voor gekozen de positie van de distributeurs nader te bekijken en

niet te peilen bij de klant zelf. Door de invloed van leegstand op het winkelgedrag eveneens te

beschouwen kunnen nieuwe inzichten aan het licht komen.
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Algemeen besluit

In Oost-Vlaanderen hebben steden en gemeenten af te rekenen met winkelleegstand, de

gemiddelde leegstand bedraagt 10 tot 12 %. Dit cijfer wordt als te hoog beschouwd en de

nood aan oplossingen dringt zich op. In de stad Gent, die economisch belangrijk is voor Oost-

Vlaanderen, is hetzelfde probleem waar te nemen. Als het centrum opgesplitst wordt in twee

delen, is er 9,8 % leegstand in de “Kuip van Gent” en 10,8 % in de “centrumring”.

Voor de weergave en bespreking van het cijfermateriaal is er een grote beperking. De cijfers

over leegstand worden slechts recentelijk bijgehouden. Een vergelijking doorheen de tijd en

een onderzoek naar evoluties is daardoor onmogelijk.

Om de problematiek van winkelleegstand beter te begrijpen, wordt in een eerste fase

nagegaan wat de oorzaken zijn. Een deel wordt veroorzaakt door de werking van de markt, de

frictionele leegstand. Deze leegstand, die er is doordat vraag en aanbod van panden zich op

mekaar afstemmen, wordt niet als negatief beschouwd. Verder in het werk wordt de leegstand

onderzocht die boven dit percentage uitstijgt.

De eerste mogelijkheid om tot een verklaring te komen, is het opbouwen van modellen voor

vraag en aanbod. Via modellen die de vraagzijde bestuderen, wordt getracht de vraag naar

handelspanden in te schatten. Afhankelijk van het detailniveau zijn er drie methodes te

onderscheiden. De macro-marktanalyse maakt een vergelijking tussen de vereiste en

beschikbare m² winkeloppervlakte per inwoner. De micro-marktanalyse maakt per deelgebied

een inschatting van de vraag op basis van de omzet en het inkomen van de bewoners. De

“power ratio” ten slotte, ligt tussen de twee vorige methodes. Er wordt tot de vraag gekomen

met behulp van een ratio gebaseerd op de gemiddelde bestedingen en gemiddelde oppervlakte

per inwoner. Bij een kritische benadering van de modellen, is het nodig op te merken dat de

inschatting van alle parameters uit de modellen heel moeilijk is. Naast de vraagmodellen

wordt ook een aanbodmodel besproken. Het aanbod past zich niet onmiddellijk aan de vraag

aan en reageert met ruime vertraging op schommelingen in de vraag.

Een tweede reeks verklaringen wordt gevonden bij de trends in de distributiesector. Zo is er

een daling van het aantal winkels door een sterke concentratie. Grotere winkels bieden een

uitgebreid assortiment en lage prijzen. Een andere trend is het verlaten van het centrum.

Locaties buiten het centrum worden belangrijker. De twee laatste trends zijn de

internationalisatie en het ontstaan van winkelcentra. De winkelcentra halen klanten uit de
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steden weg om diverse redenen. Het is echter wel noodzakelijk te vermelden dat er binnen de

winkelcentra leegstand kan ontstaan. Om het succes van de winkelcentra te meten, worden

vijf factoren als belangrijk beschouwd: demografische factoren, bereikbaarheid, verkeer,

zichtbaarheid en de variabiliteit van de winkels.

Het aantal internetgebruikers en de aankopen op het net nemen toe, dit kan een nadeel zijn

voor de bestaande handel. De virtuele markten kunnen waarde creëren voor de klant die de

traditionele markten niet bieden. De distributeur dient stil te staan bij de nieuwe technologie

in het bepalen van zijn strategie. De online-verkoop is niet voor elk product ideaal en de echte

doorbraak is nog onzeker. Toch is het voor de handelaar nodig de mogelijke ontwikkelingen

reeds in te calculeren.

Tenslotte zijn er ook bij de consument veranderingen, die invloed hebben op het

handelsapparaat. De stijging van de bevolking is beperkt en de samenstelling verandert. Er

valt een vergrijzing en stijging van het aantal migranten waar te nemen in vergelijking met

vroeger. Gezinnen worden kleiner en het is niet langer evident om in de stad te wonen. De

mobiliteit is sterk toegenomen en consumenten beschikken over een wagen. De gestegen

mobiliteit zorgt ook voor nieuwe eisen bij de klant. Een laatste verandering bij de consument

die aan bod komt, is zijn tijdsbesteding. Door een stijgende gepercipieerde tijdsdruk willen

klanten efficiënter aankopen. Warenhuizen profiteren hiervan door een ruim, geconcentreerd

aanbod. Naast die snelle, geplande manier van winkelen staat het winkelen ter ontspanning.

Als ontspanning worden shoppen, uit eten, toeristische uitstappen en andere zaken

gecombineerd.

Om de problemen te verhelpen en het centrum te vrijwaren van een te hoge leegstand zijn er

een aantal mogelijkheden. De oplossingen kunnen komen van de overheid, van de handelaars

of van een samenwerking tussen de twee.

Via de wetgeving reguleert de overheid een aantal zaken voor de distributeurs. Om leegstand

tegen te gaan bestaan er decreten ter voorkoming en bestrijding van leegstand. Leegstaande

panden zijn onderworpen aan een heffing. De gemeenten kunnen 20 % van die heffing krijgen

als ze tijdig een inventaris insturen. Bovendien kunnen ze opcentiemen heffen en een eigen

leegstandsbelasting invoeren. Om het verlaten van het stadscentrum en de schaalvergroting

tegen te gaan, is er de wet op handelsvestigingen. Wanneer een handelaar onder de wetgeving

valt, is hij ertoe gehouden een dossier op te stellen. De gemeente neemt een beslissing op

basis van adviezen door het Sociaal-Economische Comité voor de Distributie en de

Provinciale Commissie voor de Distributie.
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In Vlaanderen werd het Mercuriusproject opgesteld om de centra nieuw leven in te blazen.

Het project bestond uit twee fasen. In de eerste fase dienden de gemeenten een strategisch

commercieel plan op te stellen. De tweede fase hield een concretisering in van de plannen uit

fase 1. De gemeenten die de selecties doorheen de twee fasen hadden doorstaan en positief

werden beoordeeld, kwamen in aanmerking voor subsidies. De verstrekte subsidies gingen

dan naar de lokale overheden om de plannen te realiseren.

Een ander mogelijkheid om het centrum en het handelsapparaat te ondersteunen, is het

inrichten van centrummanagement. Eerst wordt een soort “mission statement” opgesteld voor

de gemeente. Vervolgens worden de plannen geconcretiseerd vooraleer tot de uitvoering

wordt overgegaan. Voor elke stad zijn een op maat gemaakte realisatie en voldoende

informatie noodzakelijk. De organisatie wordt gedragen door de publieke sector, de private

sector of via een vorm van samenwerking tussen de twee. De middelen voor het

centrummanagement zijn afkomstig van combinaties tussen vrijwillige en verplichte

bijdragen. Als inhoud van het centrummanagement zijn verschillende zaken te noteren. Een

eerste mogelijkheid is gerichte investeringen doen in verband met de infrastructuur. Een

andere invulling is “city marketing”. De unieke en onderscheidende kenmerken van de stad

worden dan gepromoot op diverse manieren. De effectiviteit van het centrummanagement

wordt nagegaan via de “vitality” en “viability”. “Vitality” verwijst naar de drukte die er op

verschillende tijdstippen waar te nemen is. “Viability” is de aantrekkingskracht naar nieuwe

investeerders toe. Die twee elementen worden dan verder vertaald naar meetbare elementen.

In Vlaanderen wordt als vervolg op het Mercuriusproject, het uitbouwen van het

centrummanagement vooropgesteld. Naast het organiseren op stedelijk niveau zijn er ook

andere vormen mogelijk, zoals winkelstraatmanagement, streekplatforms of stedelijke

strategische samenwerkingsverbanden.

Tot slot kan het organiseren van centrummanagement nog worden gestimuleerd door de

sociale dimensie. Een aantal groepen zijn voor hun aankopen op de binnenstad aangewezen,

waardoor een gezond handelsapparaat voor hen noodzakelijk is.

Een laatste mogelijke oplossing die aan bod komt, is het stimuleren van de getrouwheid. De

handelaars werken samen, eventueel gesteund door de lokale overheid, voor het invoeren van

een getrouwheidskaart. Op die manier wordt de consument gestimuleerd om zijn aankopen te

doen in de binnenstad. De realisatie van zo een systeem verloopt echter niet zonder

moeilijkheden.
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Na de problemen en oplossingen van leegstand komt de vestigingsplaatskeuze aan bod. Een

gedetailleerd overzicht van alle modellen en mogelijkheden bij het kiezen van een

vestigingsplaats wordt niet gegeven. Dit valt buiten het kader van dit werk.

Een ideale locatie is van belang omdat het succes van een handelaar in grote mate afhangt van

de gekozen locatie. Bovendien is het een lange termijnbeslissing met grote investeringen. De

beslissing wordt nog moeilijker doordat de beste locaties reeds zijn ingenomen, ervaring een

minder betrouwbare raadgever geworden is, de kost van fouten groter wordt en concurrentie

leidt tot de noodzaak aan efficiënt gebruik van de financiële middelen. Bij handel op het

internet speelt dit alles geen rol, daar is geen binding aan een locatie of openingsuren.

Er zijn twee mogelijke benaderingswijzen voor de vestigingsplaatskeuze: een macro en een

micro-economische benadering. Bij de macro-economische benadering worden de “central

place theory” en het “markt en infrastrucuur perspectief” besproken. De “central place theory”

biedt een verklaring voor de geografische ligging van de distributeurs. Twee concepten zijn

daarbij belangrijk: het bereik en de drempel. Het bereik is de maximale afstand die

consumenten willen afleggen en de drempel is de minimale vraag die een handelaar nodig

heeft om rendabel te zijn. Uit de theorie worden hexagonale netten en de hiërarchie van de

centra afgeleid. Voor dit werk is het belangrijk dat de centra clusters van winkels omvatten.

Die clusters doen het aantal passanten voor elkeen toenemen en zijn voordelig voor elke

handelaar. Het “markt en infrastructuur perspectief” duidt aan dat er twee variabelen zijn die

de ruimtelijke patronen bepalen. Er zijn de marktfactoren (verkoopspotentieel, beschikbaar

kapitaal,…) en de infrastructuur factoren (wegen, openbare diensten,…). Bij de micro-

economische benadering gaat het om de precieze locatie van elke handelaar. De eerste theorie

daarbij is de “minimale differentiatie”. Via een proces van het zoeken naar de ideale locatie

zullen de handelszaken uiteindelijk naast mekaar komen te liggen. Via aanpassingen van het

model werd de werkelijkheidswaarde opgedreven. Een andere theorie is de “huurprijs opbod

theorie”. De bereikbaarheid van een locatie staat daarbij centraal. Het centrum van een stad is

het knooppunt en de meest ideale plaats om zich te vestigen. Voor de centrale plaatsen

ontstaat er een strijd die gewonnen wordt door de hoogste bieder. Naarmate verder van het

centrum weggegaan wordt, dalen de huurprijzen.

Voortbouwend op het micro-economisch kader kan het onderzoek verfijnd worden naar de

vraagzijde en de aanbodzijde. Bij de vraagzijde is de “multi stop” benadering belangrijk, de

consument stopt op verschillende plaatsen bij het winkelen. Dit is een verklaring waarom

clusters positief zijn. Het is tevens belangrijk in te zien hoe de consument zich gaat gedragen

bij het winkelen. Centraal staan daarbij de wandelpaden van de consument, de start en
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stopplaatsen bij het winkelen, de inwisselbaarheid van winkels en de maximale wandelafstand

die hij wil afleggen. Een laatste aspect bij de vraagzijde is dat consumenten willen

vergelijken. De vergelijkbaarheid wordt verhoogd bij clusters van winkels.

De locaties zijn afgestemd op de wil van de klant, maar ook andere elementen zijn van

belang. Zo zijn er de beperkingen van de wetgeving of lokale planner. Daarnaast zijn er de

concurrenten. De strategie ten opzichte van de concurrenten kan erin bestaan ze te vermijden,

ze aan te vallen of er mee samen te werken.

De keuze van een vestigingsplaats gebeurt in verschillende fasen. Eerst wordt een gebied

afgebakend. Later wordt dat gespecificeerd en komt er een onderzoek naar de

levensvatbaarheid. Na de keuze zelf zijn er nog twee fasen: het onderzoek van de impact die

de winkel heeft op de omgeving en het succes van de bestaande winkel.

Om te komen tot een beslissing zijn diverse methodes mogelijk. De mogelijkheden gaan van

heel eenvoudig tot vrij gecompliceerd. Het gaat om de volgende methodes:

- Vuistregels: via ervaring en observatie de sleutelfactoren bepalen.

- Checklistmethode: systematisch verschillende locaties met elkaar vergelijken.

- Opstellen van een rangorde: idem als checklist, maar met een wegingssysteem.

- Analoge benadering: locatie zoeken via een winkel met dezelfde eigenschappen.

- Regressiemodellen: via regressie bepalen welke factoren de rendabiliteit van een

locatie beïnvloeden. De inkomsten worden weergegeven door een lineaire functie.

- Locatie allocatie modellen: het kiezen van een locatie in een breder kader. Werken

met scenario’s, rekening houdend met marktaandeel en inkomen van de klanten.

Binnen de winkelcentra is het kiezen van een vestigingsplaats eveneens van belang. De

handelaar is wel beperkt bij het kiezen. Veelal zal een planner het patroon van het centrum

zelf vast leggen. Bij het plannen worden een aantal regels in acht genomen, bijvoorbeeld:

magneetwinkels aan verschillende kanten van het complex plaatsen. Bij het zoeken naar de

ideale locatie speelt het winkelgedrag van de consument een grote rol.

Een slotopmerking die hier gemaakt kan worden, is dat het managen van een vestigingsplaats

meer inhoudt dan enkel het kiezen van een geschikte locatie. Binnen het beheer van een

vestiging vallen ook de overwegingen om eventueel de winkel te sluiten, te verplaatsen of

opnieuw in te richten.



Algemeen besluit 92

Het laatste deel bevat een praktijkonderzoek. Het betreft een exploratief, kwalitatief

onderzoek. Het doel is te komen tot hypothesen, die bruikbaar zijn bij verder onderzoek. De

studie bestaat uit twee delen: een vergelijking tussen gemeenten en tussen straten in Gent.

Voor het onderzoek tussen verschillende gemeenten werden acht gemeenten geselecteerd.

Binnen die gemeenten wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen van leegstand. Daarnaast

wordt gekeken hoe aantrekkelijk de gemeente is voor nieuwe zaken en hoe leegstand de keuze

van nieuwe handelaars beïnvloedt. De selectie bestaat uit de vier gemeenten met de laagste

leegstand in Oost-Vlaanderen (De Pinte, Merelbeke, Lochristi en Sint-Martens-Latem) en de

vier met de hoogste leegstand (Brakel, Temse, Knesselare en Denderleeuw). Enkel gemeenten

met minimaal 100 handelspanden kwamen in aanmerking voor selectie.

Iedere gemeente wordt uitvoerig onderzocht. De bespreking bestaat uit cijfermateriaal,

aangevuld door interviews in elk van de gemeenten. Het interview volgt geen strikt

vastgelegde vragenlijst. Op die manier kan dieper worden ingegaan op zaken die in een

bepaalde gemeente meer aan de orde zijn. De ondervraagde personen zijn op te splitsen in

twee groepen: de handelaars en het lokale bestuur. Om het begrip leegstand te kunnen

koppelen aan vestigingsplaatskeuze wordt gezocht naar de nieuw gevestigde zaken. Er wordt

gezocht naar de belangrijkste motivaties voor het kiezen van de locatie en de invloed van

leegstand op de beslissing.

Naast het onderzoek op gemeentelijk niveau, is er een onderzoek op stratenniveau. Binnen

één stad kunnen tussen straten grote verschillen bestaan wat leegstand betreft. Om de analyse

op stratenniveau uit te voeren, werden 6 straten in Gent geselecteerd. De gegevens per straat

worden verzameld met behulp van interviews bij de handelaars. Ook hier gaat het niet om een

gestructureerde vragenlijst die nauwkeurig wordt gevolgd, maar kan ingespeeld worden op de

situatie. Bij de nieuwe vestigingen wordt geprobeerd de motivaties te achterhalen, samen met

de rol van leegstand bij de beslissing.

Als alle gegevens zijn verzameld, wordt overgegaan tot de verwerking. Per gemeente en straat

is er een uitgebreide beschrijving van de situatie. Om de doelstelling te bereiken en

hypothesen te formuleren, is analyse van de gegevens nodig. Er wordt gezocht naar conclusies

door gelijkenissen en verschillen te zoeken tussen de gemeenten met hoge en lage leegstand.

Hetzelfde gebeurt op stratenniveau. De conclusies worden vervolgens vertaald naar

hypothesen. De hypothesen die werden bekomen uit het onderzoek zijn de volgende:
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H1(a): Gemeenten met een sterkere groei van de bevolking hebben minder af te rekenen met

leegstand. Meer handelaars willen zich daar vestigen.

H1(b): Gemeenten met een lagere bevolkingsgroei hebben een hogere leegstand en

handelaars prefereren een andere locatie.

H2: Schaalvergroting werkt geen leegstand in de hand wanneer grotere winkels aansluiten bij

het centrum.

H3: Handelaars verkiezen voor een nieuwe vestiging een locatie binnen een aaneengesloten

rij handelszaken.

H4(a): Extra verkeer en passanten doorheen de gemeente zijn voor een bepaalde locatie

aantrekkelijk tot aan een maximumgrens.

H4(b): Als er verkeersproblemen ontstaan, zal dit de leegstand verhogen en het centrum

minder aantrekkelijk maken voor nieuwe zaken.

H5: Leegstand zorgt voor lagere huurprijzen, wat een stimulerende doch geen voldoende

factor is bij het kiezen van een vestigingsplaats.

H6: Gemeenten met een lage leegstand hebben hogere huurprijzen, wat een rem betekent

voor de komst van handelszaken van migranten.

H7: Straten met een hoge leegstand zien het aanbod dalen, hierdoor neemt de

aantrekkingskracht af en verkiezen handelaars andere locaties.

H8: Straten met een hoge leegstand bieden geen winkelsfeer, de klant gaat er sneller doorheen

en nieuwe winkels blijven afwezig.

H9: De combinatie van autochtone en allochtone handelszaken verloopt moeilijk, autochtone

handelaars laten zich afschrikken en nemen de leegstaande panden niet in.

H10: Straten met meer aantrekkingspunten dan de handel alleen, hebben minder af te rekenen

met leegstand en zijn aantrekkelijk voor nieuwe handelaars.

Het onderzoek is wel aan beperkingen onderhevig. De studie gebeurt slechts in een beperkt

aantal gemeenten en straten in Gent. Het gaat om een uitvoerige analyse, maar niet op een

grote schaal uitgevoerd. Bovendien wordt de leegstand op één tijdstip bekeken, dit zorgt

ervoor dat het slechts een momentopname is. Evoluties doorheen de tijd worden (wegens het

niet beschikbaar zijn van cijfers) niet in het onderzoek opgenomen. Het gaat ook om een

exploratief onderzoek, voor een groot deel op basis van interviews. De resultaten zijn

interviewerafhankelijk en slechts een beginpunt voor verder onderzoek, wat als gevolg heeft

dat de gevonden hypothesen niet zomaar als algemeen geldig kunnen worden beschouwd. Een
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peiling naar de mening van de consument komt niet voor in het onderzoek. Omdat hierdoor

een aantal inzichten verloren kunnen gaan, is dit een bijkomende beperking.

Bij verder onderzoek is het mogelijk deze beperkingen te verminderen. De hypothesen die

hier werden gecreëerd, kunnen op grotere schaal worden getoetst. Zo kan met een zekere

betrouwbaarheid de set hypothesen geverifieerd of verworpen worden. Bij verder onderzoek

zou het ook goed zijn evoluties in leegstand op te nemen in de studie. Op die manier wordt

onderzocht welke gemeenten erin slagen leegstand weg te werken en welke meer en meer met

leegstand te maken krijgen. Een laatste suggestie voor verder onderzoek is de opname van het

gedrag van de consument. Bij de klant kan worden nagegaan hoe hij reageert op leegstand en

in hoeverre het zijn winkelgedrag beïnvloedt.
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Bijlagen

Bijlage 1.1: Gent uitgesplitst naar handelsactiviteit

Tabel 1: Gent uitgesplitst naar handelsactiviteit

(Detailhandelsatlas stad Gent, 1997, blz. 44)

levens- hyperm mode in/om vrije tijd overige TOTAAL

middelen warenh cosmetica huis goederen

Kuip van Gent 4 650 5 000 36 000 10 800 8 300 2 750 67 500

Centrumring 8 800 2 600 11 650 22 650 7 450 7 000 60 150

Grootsch. Winkelgeb. 20 250 25 250 21 200 62 750 7 600 25 150 162 200

Kleinsch. Winkelgeb. 17 400 0 12 800 19 250 6 200 8 100 63 750

Winkelgeb. Deelgem. 17 650 2 750 7 500 17 500 3 850 8 250 57 500

TOTAAL 68 750 35 600 89 150 132 950 33 400 51 250 411 100

Tabel 2: Gent uitgesplitst naar handelsactiviteit, uitgedrukt in procenten

(Detailhandelsatlas stad Gent, 1997, blz. 44, omgezet in procentuele uitdrukking)

levens- hyperm mode in/om vrije tijd overige TOTAAL

middelen warenh cosmetica huis goederen

Kuip van Gent 7 % 7 % 53 % 16 % 12 % 4 % 100 %

Centrumring 15 % 4 % 19 % 38 % 12 % 12 % 100 %

Grootsch. Winkelgeb. 12 % 16 % 13 % 39 % 5 % 16 % 100 %

Kleinsch. Winkelgeb. 27 % 0 % 20 % 30 % 10 % 13 % 100 %

Winkelgeb. Deelgem. 31 % 5 % 13 % 30 % 7 % 14 % 100 %
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Bijlage 1.2: Frequentie van de aankopen in de deelgebieden van Gent

Tabel 3: koopfrequentie per deelgebied van Gent

(Detailhandelsatlas stad Gent, 1997, blz. 56)

Kuip van Gent
Centrumring
Grootsch. Winkelgeb.
Kleinsch. Winkelgeb.
Winkelgeb. Deelgem.
Totaal

Totaal

40 %

9,4 %

31,9 %

Dagelijks Niet dagelijks

9,3 %

19,8 %

6 %

18,4 %

4,1 %

7,4 %

14,1 %

51,3 %

5,5 % 64,1 %

100 % 100 %

6,3 %

12,4 %

100 %

Bijlage 1.3: Koopstroom naar Gent

Tabel 4: koopstroom naar Gent

(Handelsatlas voor Oost-Vlaanderen, 2001, blz.49)

Sint-Martens-Latem
Lochristi
Lovendegem
Merelbeke
Melle
Evergem
Laarne
Destelbergen
Nazareth
Zomergem
Nevele
Deinze
De Pinte

Convenience Shopping Specialty

6,4

5,5

28,4 56,4

59,917,8

5,4

5,3

46

28,3

41,2

37,7

27,2

48

14

9,3

43,3

38,6

15,9

33,4

35,7

27,4

45,6

43,6

Goederengroepen

3,4

29,4

33

26

16,1

5

3,9

3,9

3,6

1727,2

16,9

25

21,2

16,9
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Bijlage 2.1: Aantal internetaansluitingen in België

Tabel 5: internetaansluitingen in België

(op basis van gegevens van: ISPA, 2003)

30-6-01 31-12-01 30-6-02 31-12-02

totaal aantal aansluitingen 1.019.521 1.240.032 1.336.195 1.438.397

(privé)
groei 21,63% 7,75% 7,65%

groei in 2002 15,40%

ISPA: internet service providers association
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Bijlage 5.1: Oorzaken en oplossingen van leegstand

Factoren die een invloed kunnen hebben op leegstand:

Aantal inwoners stijgend dalend

m² per inwoner hoog laag

Gemiddeld inkomen van de bewoners hoog laag

Huidige verkopen stijgend dalend

Aanbod winkelpanden uit het verleden hoog laag

Koopstromen naar andere gebieden hoog laag

Aantal winkels stijgend dalend

Schaalvergroting:

- groter assortiment ja nee

- lagere prijzen ja nee

Winkels verlaten het centrum voor andere locaties ja nee

Ontstaan van winkelcentra ja nee

Globalisering ja nee

Handel op Internet ja nee

Aantal Vreemdelingen hoog laag

Te weinig parkeerplaats ja nee

Bereikbaarheid hoog laag

Aantrekkelijkheid van de stad/gemeente hoog laag

Factoren die een oplossing kunnen zijn voor leegstand:

Taxatie in de gemeente van de leegstand:

- gemeentelijke opcentiemen ja nee

- eigen belasting op leegstand ja nee

Mercuriusproject ja nee

Afremmen van de vlucht uit de stad ja nee

Toekomstvisie voor het handelsapparaat ja nee

Centrum aantrekkelijker maken ja nee

Sterkte handelsapparaat voor “shoppinggoederen” hoog laag

Uitwerking van een strategisch commercieel plan ja nee
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Op een georganiseerde manier:

- winkelstraatmanagement ja nee

- centrummanagement ja nee

- bovenlokale benadering ja nee

Verzorgen van de infrastructuur:

- onderhoud hoog laag

- nieuwe projecten hoog laag

Klemtoon leggen op voldoende parkeerplaatsen ja nee

Bereikbaarheid van de stad verbeteren ja nee

Reclame, promotie of "city marketing" ja nee

Koopstromen naar de gemeente hoog laag

Goede relatie tussen handelaars en het bestuur ja nee

Getrouwheidssysteem onder de handelaars ja nee

Bijlage 5.2: Basisvragenlijst voor het lokale bestuur

Actuele toestand

Wat is de mening van het lokale bestuur over de gezondheid van het handelsapparaat?

Hoe is de evolutie doorheen de tijd?

Wat zijn de grootste problemen waarmee handelaars te maken hebben in uw gemeente?

à Welke oplossingen worden daarvoor gezocht?

Op welke manier maakt de gemeente een inventaris op in verband met leegstand?

In welke mate heeft de gemeente te maken met de volgende factoren:

- schaalvergroting

- winkels die het centrum verlaten

- ontstaan van winkelcentra in de buurt

- globalisering

Zijn er veel migranten en heeft dit een invloed op het handelsapparaat?

Is de gemeente voldoende en gemakkelijk bereikbaar?

Zijn er mobiliteitsproblemen?

Aan welke andere gemeenten verliest u klanten?

Zijn er koopstromen van andere gemeenten naar uw gemeente toe?
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Beleid

Wat zijn de voornaamste actiepunten van de gemeente? Waar liggen de prioriteiten?

Is dit in een plan uitgedrukt, is er een strategisch commercieel plan?

Is er een toekomstvisie ontwikkeld?

Bestaat er een heffing of belasting op leegstand?

Is er iets gedaan in het kader van het Mercuriusproject?

Hebben jullie gekeken naar andere steden/gemeenten waar er wel meegewerkt is aan het

Mercuriusproject?

Zijn er bovenlokale acties waarin de gemeente meewerkt?

Wat wordt er gedaan om het centrum aantrekkelijker te maken?

Slagen jullie erin nieuwe handelaars aan te trekken?

Zijn er specifieke manieren om dat te doen?

Hoe wordt er aandacht besteed aan de volgende aspecten:

- infrastructuur: wegen, voetpaden,…

- voorziening van het aantal parkeerplaatsen

- verhoging van de mobiliteit

- voorzien in een veilige omgeving

Hoe worden de gemeente en de handel gepromoot?

Welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?

Is er in de gemeente of zijn er plannen voor de aanstelling van een winkelstraatmanager of

een centrummanagement?

Zijn er in verband met leegstand specifieke maatregelen die tot hiertoe nog niet besproken

werden?

Relatie met handelaars

Is er een goede relatie tussen de handelaars en het bestuur?

Op welke manier werken jullie samen?

Hoe worden de tekorten opgespoord?

Zijn er vragen van handelaars waar jullie niet kunnen aan voldoen?

Stimuleert u de samenwerking tussen handelaars?
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Bijlage 5.3: Basisvragenlijst voor de winkeliers

Actuele toestand

Wat is uw mening over de gezondheid van het handelsapparaat?

Is de huidige situatie beter dan in het verleden en wat verwacht u van de toekomst?

Wat zijn de grootste problemen waar u mee te maken hebt?

Is uw winkel voldoende bereikbaar?

Zijn er mobiliteitsproblemen in de gemeente?

Zijn er voldoende parkeerplaatsen?

Van welke andere gemeenten komt men hier kopen?

Waarom denk je dat men hier komt kopen in plaats van op een andere plaats?

Aan welke andere gemeenten verlies je klanten?

Waarom verkiest men andere gemeenten?

In welke mate zorgen de groter wordende winkels voor problemen (assortiment en prijs)?

Kunnen deze ook positief zijn voor uw zaak?

Is er sprake van globalisering in de gemeente?

Komen er veel nieuwe winkels bij in het centrum?

Zijn er eventueel ook die het centrum verlaten?

Voelen uw klanten zich veilig in de gemeente?

Zijn er veel migranten en hebben die een merkbare invloed?

Relatie met andere handelaars

Is er een grote solidariteit onder de handelaars?

Werken jullie samen, via gezamenlijke initiatieven om het centrum levendig te houden?

Onder welke vorm wordt samengewerkt?

Bestaat er een getrouwheidssysteem en is dat al overwogen?

Indien ja, wie werkt daaraan mee en hoe schat u het succes daarvan in?
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Beleid + relatie met de beleidsvoerders

Wat doet het beleid voor de handel?

Doet men genoeg inspanningen om het centrum aantrekkelijk te maken?

Hebt u suggesties voor verbeteringen?

Kunt u ergens terecht met die suggesties?

Is er een vlotte samenwerking met het gemeentebestuur?

Is er een mogelijkheid om zelf aan het beleid deel te nemen?

Komt men spontaan bij u informeren?

Vestigingsplaatskeuze

Voor nieuwe handelaars:

Op welke manier bent u gekomen tot deze locatie?

Met welke factoren is er allemaal rekening gehouden?

Hebt u verschillende locaties overwogen? Zijn daarbij verschillende gemeenten in

aanmerking gekomen of enkel locaties binnen deze gemeente?

Wat heeft de doorslag gegeven, wat zijn de cruciale parameters?

Heeft u leegstand gebruikt in uw analyse, wat is uw mening over leegstand en betekent dat

een gevaar?

Voor bestaande handelaars:

Bestaat voor u de mogelijkheid om nog van locatie te veranderen?

Onder welke omstandigheden zou u dat overwegen?

Hebt u andere handelaars dat al zien doen en wat was hun motivatie?

Is de locatie nog even geschikt als bij de opening van de winkel?

Wat is het gevaar van leegstand en hoe schat u dit gevaar in binnen de gemeente?

Wat is uw mening over de hoogte van de leegstand in uw gemeente?

Denkt u dat leegstand een vicieuze cirkel is of kan die bestreden worden?

Doet de gemeente daar iets aan en hebt u bijkomende voorstellen?
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Bijlage 5.4: Cijfergegevens bevolkingsevolutie

Tabel 6: bevolkingsevolutie Vlaams Gewest

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 2 825 967 2 896 377 5 722 344
1990 2 834 516 2 905 220 5 739 736 0,30 %
1991 2 848 630 2 919 226 5 767 856 0,49 %
1992 2 862 226 2 932 631 5 794 857 0,47 %
1993 2 877 026 2 947 602 5 824 628 0,51 %
1994 2 888 032 2 958 990 5 847 022 0,38 %
1995 2 896 623 2 969 483 5 866 106 0,33 %
1996 2 902 128 2 978 229 5 880 357 0,24 %
1997 2 910 715 2 988 109 5 898 824 0,31 %
1998 2 916 640 2 995 742 5 912 382 0,23 %
1999 2 923 551 3 003 287 5 926 838 0,24 %
2000 2 929 510 3 010 741 5 940 251 0,23 %
2001 2 934 940 3 017 612 5 952 552 0,21 %
2002 2 945 066 3 027 715 5 972 781 0,34 % 4,29 %

Tabel 7: bevolkingsevolutie De Pinte

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 4 588 4 690 9 278
1990 4 665 4 760 9 425 1,58 %
1991 4 740 4 855 9 595 1,80 %
1992 4 799 4 903 9 702 1,12 %
1993 4 845 4 977 9 822 1,24 %
1994 4 897 5 041 9 938 1,18 %
1995 4 945 5 086 10 031 0,94 %
1996 4 968 5 107 10 075 0,44 %
1997 4 984 5 164 10 148 0,72 %
1998 4 969 5 152 10 121 -0,27 %
1999 4 980 5 194 10 174 0,52 %
2000 4 956 5 168 10 124 -0,49 %
2001 4 971 5 194 10 165 0,40 %
2002 4 935 5 166 10 101 -0,63 % 8,56 %
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Tabel 8: bevolkingsevolutie Merelbeke

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 9 861 10 182 20 043
1990 9 891 10 232 20 123 0,40 %
1991 9 982 10 344 20 326 1,01 %
1992 10 026 10 431 20 457 0,64 %
1993 10 081 10 494 20 575 0,58 %
1994 10 078 10 601 20 679 0,51 %
1995 10 174 10 692 20 866 0,90 %
1996 10 229 10 798 21 027 0,77 %
1997 10 299 10 863 21 162 0,64 %
1998 10 381 10 936 21 317 0,73 %
1999 10 536 11 064 21 600 1,33 %
2000 10 640 11 146 21 786 0,86 %
2001 10 681 11 273 21 954 0,77 %
2002 10 695 11 281 21 976 0,10 % 9,25 %

Tabel 9: bevolkingsevolutie Lochristi

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 8 461 8 509 16 970
1990 8 520 8 576 17 096 0,74 %
1991 8 608 8 664 17 272 1,03 %
1992 8 710 8 713 17 423 0,87 %
1993 8 705 8 722 17 427 0,02 %
1994 8 828 8 811 17 639 1,22 %
1995 8 917 8 900 17 817 1,01 %
1996 9 009 9 008 18 017 1,12 %
1997 9 105 9 139 18 244 1,26 %
1998 9 256 9 266 18 522 1,52 %
1999 9 378 9 474 18 852 1,78 %
2000 9 404 9 503 18 907 0,29 %
2001 9 520 9 578 19 098 1,01 %
2002 9 610 9 670 19 280 0,95 % 12,84 %
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Tabel 10: bevolkingsevolutie Sint-Martens-Latem

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 3 915 4 033 7 948
1990 3 974 4 095 8 069 1,52 %
1991 4 037 4 148 8 185 1,44 %
1992 4 069 4 186 8 255 0,86 %
1993 4 063 4 219 8 282 0,33 %
1994 4 034 4 205 8 239 -0,52 %
1995 4 002 4 181 8 183 -0,68 %
1996 3 993 4 210 8 203 0,24 %
1997 4 018 4 228 8 246 0,52 %
1998 4 085 4 295 8 380 1,63 %
1999 4 077 4 272 8 349 -0,37 %
2000 4 063 4 251 8 314 -0,42 %
2001 4 080 4 292 8 372 0,70 %
2002 4 088 4 284 8 372 0,00 % 5,25 %

Tabel 11: bevolkingsevolutie Brakel

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 6 632 6 964 13 596
1990 6 597 6 970 13 567 -0,21 %
1991 6 621 6 998 13 619 0,38 %
1992 6 615 7 007 13 622 0,02 %
1993 6 601 7 008 13 609 -0,10 %
1994 6 640 7 012 13 652 0,32 %
1995 6 617 7 043 13 660 0,06 %
1996 6 670 7 044 13 714 0,40 %
1997 6 629 7 017 13 646 -0,50 %
1998 6 622 6 990 13 612 -0,25 %
1999 6 625 7 046 13 671 0,43 %
2000 6 633 7 076 13 709 0,28 %
2001 6 653 7 036 13 689 -0,15 %
2002 6 642 7 027 13 669 -0,15 % 0,54 %
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Tabel 12: bevolkingsevolutie Temse

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 11 916 11 911 23 827
1990 11 923 11 921 23 844 0,07 %
1991 11 937 11 904 23 841 -0,01 %
1992 12 026 12 001 24 027 0,78 %
1993 12 136 12 062 24 198 0,71 %
1994 12 178 12 204 24 382 0,76 %
1995 12 234 12 310 24 544 0,66 %
1996 12 420 12 491 24 911 1,50 %
1997 12 527 12 582 25 109 0,79 %
1998 12 587 12 691 25 278 0,67 %
1999 12 626 12 783 25 409 0,52 %
2000 12 696 12 837 25 533 0,49 %
2001 12 846 12 936 25 782 0,98 %
2002 12 915 13 022 25 937 0,60 % 8,52 %

Tabel 13: bevolkingsevolutie Knesselare

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Geslacht Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 3 874 3 894 7 768
1990 3 892 3 904 7 796 0,36 %
1991 3 895 3 917 7 812 0,21 %
1992 3 877 3 918 7 795 -0,22 %
1993 3 875 3 939 7 814 0,24 %
1994 3 875 3 895 7 770 -0,56 %
1995 3 915 3 884 7 799 0,37 %
1996 3 951 3 908 7 859 0,77 %
1997 3 937 3 893 7 830 -0,37 %
1998 3 947 3 892 7 839 0,11 %
1999 3 953 3 868 7 821 -0,23 %
2000 3 952 3 842 7 794 -0,35 %
2001 3 941 3 859 7 800 0,08 %
2002 3 961 3 875 7 836 0,46 % 0,88 %
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Tabel 14: bevolkingsevolutie Denderleeuw

(op basis van: ECODATA: de bevolking in België, 2003)

Mannen Vrouwen Totaal geslachten Groei
Jaar Aantal Aantal Aantal Jaar Totaal
1989 8 227 8 408 16 635
1990 8 223 8 384 16 607 -0,17 %
1991 8 228 8 365 16 593 -0,08 %
1992 8 283 8 448 16 731 0,83 %
1993 8 266 8 429 16 695 -0,22 %
1994 8 308 8 519 16 827 0,79 %
1995 8 324 8 571 16 895 0,40 %
1996 8 348 8 616 16 964 0,41 %
1997 8 350 8 619 16 969 0,03 %
1998 8 345 8 649 16 994 0,15 %
1999 8 343 8 599 16 942 -0,31 %
2000 8 372 8 612 16 984 0,25 %
2001 8 329 8 574 16 903 -0,48 %
2002 8 390 8 648 17 038 0,80 % 2,41 %


