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De lokale overheid drukt een belangrijke stempel  
op het ondernemersklimaat. 

Een goed ondernemersklimaat houdt in dat de 
zelfstandige ondernemer gehoord wordt en kan meedenken. 

Dat hij (M/V/X) op een vlotte en efficiënte manier geholpen wordt,  
zoals bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats. 

Dat hij bereikbaar is en zich vlot kan verplaatsen. 
Dat hij duurzaam kan ondernemen en dat kan doen in 

een dynamisch klimaat, zodat hij ook waar krijgt 
voor zijn belastinggeld.  

Denk globaal
Koester lokaal
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De	wereld	verandert.	De	maatschappelijke	uitdagingen	zijn	 talrijk	en	complex	en	kunnen	enkel	 via	 samen-
werking	worden	aangepakt.	Er	ontstaan	nieuwe	groeisectoren.	Door	de	digitalisering	zijn	wij	verbonden	met	
mensen	aan	de	andere	kant	van	de	wereld.	Start-ups	zoeken	werkkapitaal	in	Dubai	en	bepaalde	taken	worden	
uitbesteed	naar	de	andere	kant	van	de	wereld.	Tegelijkertijd	zien	we	dat	velen	houvast	zoeken	in	het	authentie-
ke,	het	nabije,	het	herkenbare	en	de	mens	achter	product	of	dienst.	

Daarom	zijn	de	zelfstandige	ondernemers	een	stabiel	baken:	zij	staan	open	voor	de	kansen	die	de	wereld	hen	
biedt,	maar	blijven	geworteld	in	hun	streek.	Ze	zorgen	ervoor	dat	mensen	met	de	fiets	kunnen	gaan	werken	en	
betalen	via	sponsoring	het	basketbaltruitje	van	onze	kinderen.

Om	het	belang	van	het	zelfstandig	ondernemerschap	voor	de	lokale	tewerkstelling	te	illustreren,	bekijken	we	
een	 gemeente	 als	 Evergem.	 Evergem	 ligt	 dicht	 bij	 Gent	 en	 telde	 eind	 2016	 34.462	 inwoners.	 Evergem	 telt	
2240	zelfstandigen	en	660	ondernemingen.	Daarnaast	werken	8100	mensen	in	loondienst,	waarvan	1700	in	
openbare	dienst	en	6400	in	de	privésector.	De	zelfstandigen	en	kmo’s	in	Evergem	zijn	samen	goed	voor	een	
tewerkstelling	van	5900	personen.	Dit	behoort	tot	de	grootteorde	van	Volvo	Cars,	een	van	de	grote	werkgevers	
in	dezelfde	streek.

UNIZO	is	de	lokale	besturen	die	dit	weten	te	waarderen	dankbaar.	

De	lokale	overheid	drukt	een	belangrijke	stempel	op	het	ondernemersklimaat.	Een	goed	ondernemersklimaat	
houdt	in	dat	de	zelfstandige	ondernemer	gehoord	wordt	en	kan	meedenken.	Dat	hij	(M/V/X)	op	een	vlotte	en	
efficiënte	manier	geholpen	wordt,	zoals	bij	het	zoeken	naar	een	geschikte	vestigingsplaats.	Dat	hij	bereikbaar	
is	en	zich	vlot	kan	verplaatsen.	Dat	hij	duurzaam	kan	ondernemen	en	dat	kan	doen	in	een	dynamisch	klimaat,	
zodat	hij	ook	waar	krijgt	voor	zijn	belastinggeld.

Een	aantal	antwoorden	op	deze	uitdagingen	kan	de	lokale	overheid	zelf	geven	als	actor,	voor	andere	topics	zal	
zij	moeten	samenwerken	met	andere	overheden	en	voor	nog	andere	is	het	aangewezen	dit	als	regisseur	uit	te	
werken	met	nog	andere	belanghebbenden	zoals	de	zelfstandige	ondernemers.

Samen	met	de	toekomstige	lokale	besturen	willen	wij	als	partner	werken	aan	bedrijvige	en	dus	levendige	ge-
meenten	en	steden,	waar	het	goed	is	om	te	wonen,	zich	te	ontspannen	en	te	ondernemen.	Het	is	met	deze	
motivatie	dat	wij	u	onze	prioriteiten	voor	de	komende	zes	jaar	voorleggen.

We	komen	hier	samen	met	onze	lokale	werkingen	graag	regelmatig	met	u	op	terug.

Wat	vindt	u	terug	in	deze	brochure?	Het	ondernemerschap	versterken,	willen	we	samen	met	u	vanuit	volgend	
waardenkader	aanpakken:	duurzaamheid,	innovatie,	samenwerking,	klantgedrevenheid	en	ondernemingszin.	
Vanuit	dit	waardenkader	formuleren	wij	19	beleidsaanbevelingen	voor	een	lokaal	beleid	dat	globaal	denkt,	maar	
het	lokale	koestert.

Alvast	veel	succes!

Namens	UNIZO,
Danny	Van	Assche,	
Gedelegeerd	Bestuurder

#UNIZO 

kiest 
2018
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Duurzaamheid Innovatie Samenwerking Klant-
gedrevenheid

Ondernemings-
zin

Van 5 waarden

Zoals	al	vermeld,	vertrekt	deze	uiteenzetting	vanuit	een	aantal	waarden	die	we	hoog	in	het	vaandel	dragen.

Dit	waardenkader	wilden	we	aanvullen	met	concrete	input	van	onze	leden.	Zo	ondervroeg	UNIZO	in	
september	2017	haar	leden,	zelfstandige	ondernemers-eigenaars,	over	hun	waardering	voor	het	eerder	
gevoerde	lokale	beleid	en	de	prioriteiten	voor	de	komende	periode	2019-2024.	Daarnaast	organiseerden	
we	brainstormsessies	en	bevroegen	we	de	bij	UNIZO	aangesloten	sectororganisaties.

Dit	bleken	de	prioriteiten	van	de	zelfstandige	ondernemers	voor	de	komende	6	jaar:
Efficiënte	samenwerking	met	de	gemeente,	individueel	en	collectief,	vlotte	bereikbaarheid,	
(adem)ruimte	om	te	ondernemen	en	faire	fiscaliteit.

Als	algemeen	beleidskader	voegen	we	hier	graag	nog	een	prioriteit	aan	toe,	namelijk:
Bedrijvige Kernen,	waar	wonen,	dienstverlening,	zorg,	handel	en	ambacht	samenkomen	
en	elkaar	versterken.	Deze	kernen	zijn	zowel	sociaal	als	economisch	en	ecologisch	interessant.	

Samen	 met	 onze	 kernwaarden,	 brachten	 deze	 prioriteiten	 ons	 tot	 19	 beleidsaanbevelingen	 voor	 de		
gemeenteraadsverkiezingen	van	14	oktober	2018.	

Hierna	kan	u	de	19	UNIZO-beleidsaanbevelingen,	thematisch	per	beleidsdomein	geordend,	
terugvinden.	Vervolgens	staan	we	stil	bij	elke	waarde	en	formuleren	we	de	prioriteiten	en	
beleidsaanbevelingen	die	hieruit	voortvloeien.	
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Vlotte bereikbaarheid

Bedrijvige kernen

Efficiënte samenwerking 
met de gemeente,  

zowel individueel als collectief

(Adem)ruimte 
om te ondernemen

Faire fiscaliteit

en 5 prioriteiten

naar 19 
beleidsaanbevelingen
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19
UNIZO

BELEIDSAANBEVELINGEN
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BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING
1.  WERK AAN BEDRIJVIGE KERNEN, WAAR WONEN, WERKEN EN RECREATIE SAMENKOMEN EN ELKAAR 

VERSTERKEN
2.  VOER EEN GERICHT HANDELSVESTIGINGSBELEID
3.  VOORZIE IN EEN AANBOD VAN GESCHIKTE RUIMTE VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN EN HAAL ZONE-

VREEMDE BEDRIJVEN UIT DE ONZEKERHEID
4.  ONDERZOEK DE OPPORTUNITEITEN VAN HERGEBRUIK VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN 

BELEIDSDOMEIN MILIEU & KLIMAAT
5.  ONDERSTEUN DE ONDERNEMERS OM KLIMAATVRIENDELIJK TE ONDERNEMEN
6.  BESTEED AANDACHT AAN DE SPECIFICITEIT VAN ONDERNEMERS BIJ DE INVOERING VAN EEN  

LAGE-EMISSIEZONE

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT
7.  WERK EEN BEREIKBAARHEIDSBELEID OP MAAT UIT EN OVERLEG HIEROVER MET ALLE  

BELANGHEBBENDEN
8.  WERK EEN PARKEERBELEID UIT OP MAAT VAN DE BEWONERS EN GEBRUIKERS

BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN (ONDERNEMERS-) BELEID
9.  FORMULEER EEN ALGEMENE VISIE WAAROP DAARNA WORDT VERDER GEBOUWD
10. KOOP LOKAAL AAN (OF GEEF LOKALE SPELERS MINSTENS EEN GELIJKWAARDIGE KANS OM  

TE PARTICIPEREN) 
 EN VERMIJD ONEERLIJKE CONCURRENTIE
11. ORGANISEER AUTHENTIEKE COMMUNICATIE EN SAMENSPRAAK MET ALLE BELANGHEBBENDEN
12. ZET SPECIFIEKE AANSPREEKPUNTEN VOOR ONDERNEMERS OP
13. CREËER MOGELIJKHEDEN VOOR NIEUWE CONNECTIES
14. BEPERK DE ADMINISTRATIEVE OVERLAST TOT EEN MINIMUM

BELEIDSDOMEIN UITSTRALING
15. WERK AAN EEN BASIS-VEILIGHEIDSGEVOEL
16. ZORG VOOR UITSTRALING DOOR EEN NET(TE) EN GROEN(E) GEMEENTE, STAD OF  

BEDRIJVENTERREIN
17. BIED EEN AANGENAME BEZOEKERVARING DOOR LEVENDIGE MARKTEN, LEUKE EVENTS, 
  EEN GOEDE HORECA EN EEN AANTREKKELIJK TOERISTISCH AANBOD

BELEIDSDOMEIN WELZIJN
18. BESTEED OOK AANDACHT AAN ONDERNEMERS DIE HET MOEILIJK HEBBEN

BELEIDSDOMEIN FINANCIËN
19. SCHAF PESTBELASTINGEN AF EN GEEF DE ONDERNEMERS WAAR VOOR HUN GELD VIA 
  EEN PERFORMANTE DIENSTVERLENING

#UNIZO 

kiest 
2018
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WAARDE1
DUURZAAMHEID

#UNIZO 

kiest 
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KLIMAAT EN RUIMTELIJKE ORDENING
Duurzaamheid,	in	de	zin	van	‘zorg	voor	de	lange	termijn	en	
continuïteit’,	is	een	belangrijke	ondernemerswaarde.	Vanuit	
een	gelijkaardige	zorg	hebben	de	meeste	lokale	besturen	het	
Europees	‘Burgemeestersconvenant	voor	klimaat	en	milieu’	
onderschreven.	Hiermee	engageert	men	zich	ook	lokaal	voor	
een	beperking	van	de	CO2-uitstoot.
Ook	lage-emissiezones	dragen	bij	tot	duurzaamheid.	In	deze	
zones	geldt	een	selectief	toelatingsbeleid	voor	motorvoertui-
gen.	Ze	verminderen	de	milieu-	en	gezondheidshinder	door	
slechte	luchtkwaliteit	in	Antwerpen,	maar	ook	in	Brussel	en	
binnenkort	in	Gent.	
Meer	en	meer	lokale	besturen	houden	ook	in	hun	aankoop-
beleid	rekening	met	duurzaamheid.

Hoe de duurzaamheidsagenda van ondernemers 
ondersteunen als lokaal bestuur?

1. BEDRIJVIGE KERNEN
Alles	 begint	 met	 een	 klimaatvriendelijke	 ruimtelijke	 orde-
ning.	UNIZO	is	voorstander	van	bedrijvige	kernen.	
Kernen	zijn	van	oudsher	het	socio-economische	en	culturele	
hart	van	onze	steden	en	gemeenten.	Wonen,	werken,	winke-
len,	ontspanning	en	het	aanbieden	van	diensten	komen	er	
samen.	Die	 levendigheid	ontstaat	mede	door	ondernemin-
gen.	Zij	dragen	bij	tot	de	aantrekkingskracht	van	een	kern	en	
zijn	de	beste	remedie	tegen	leegstand.	
De	detailhandel	is	de	laatste	jaren	enorm	veranderd,	onder	
andere	door	de	vermindering	van	het	aantal	handelszaken	en	
de	invloed	van	e-commerce.	De	bedrijvigheid	in	kernen	kan	
niet	meer	alleen	door	de	detailhandel	worden	waargemaakt.	
Gelukkig	ontstaan	er	nieuwe	groepen	ondernemers	en	nieu-
we	opportuniteiten	dankzij	de	huidige	technologische	en	di-
gitale	ontwikkelingen.	Deze	spelen	in	op	de	tendens	van	de	
terugkeer	naar	meer	lokaal	georganiseerde	productie.	Bedrij-
vigheid	in	de	kern	bestaat	daarom	ook	uit	zichtbare	diensten	
(zowel	 privé-	 als	 overheidsdiensten),	 kantoren,	 coworking-
plekken	voor	freelancers,	ondernemers	 in	de	creatieve	eco-
nomie	en	ateliers	voor	nieuwe	ambachtelijke	makers.	
De	 kerkgebouwen	 vormen	 daarbij	 een	 te	 onderzoeken	 op-
portuniteit	voor	nieuwe	bestemmingen.	
Bedrijvige	 kernen	 zijn	 duurzaam.	 Ze	 hebben	 een	 positieve	
impact	op	sociale	cohesie,	mobiliteit	en	ruimtegebruik.	Een	
kern	wordt	echter	niet	zomaar	bedrijvig.	In	vele	kernen	wor-
den	maakbedrijven	immers	verdrongen	door	woningen.	

Enkel	met	een	algemeen	gedragen	programma	of	visie,	kun-
nen	er	stappen	gezet	worden	naar	een	meer	bedrijvige	kern.

Winkels waren steeds dé ruggengraat van levendige kernen. De 
detailhandel is de laatste tien jaar echter enorm veranderd. Het 
aantal handelszaken daalt, net als de gemiddelde vloerproducti-
viteit, terwijl er steeds meer ketens bijkomen. Daarnaast stijgt de 
invloed van e-commerce, terwijl het gemiddeld bestedingsbedrag 
van de consument stabiel blijft of zelfs daalt. Tegelijkertijd zien 
we een versnelde sluiting van fysieke bankkantoren door de groot-
banken. Door deze factoren is de (winkel)leegstand in vele ker-
nen exponentieel gestegen. Alle leegstaande panden (en de be-
drijvigheid in de kernen) zullen niet simpelweg opnieuw kunnen 
ingevuld worden met detailhandel of klassieke diensten alleen. 
Er zijn echter ook nieuwe opportuniteiten voor onze stads- en 
gemeentekernen: onder andere de snelle technologische en digi-
tale ontwikkelingen (zoals 3D-printing), maar vooral ook de ster-
ke toename van beoefenaars van vrije beroepen, zorgverstrekkers 
die meer en meer interdisciplinair samenwerken, freelancers, 
student-ondernemers, ondernemers in de creatieve economie en 
ambachtelijke makers.
Een kern van een stad of gemeente moet een zone zijn waarbin-
nen alle vanuit woonweefsel ontstane bedrijvigheid kan plaats-
vinden. Dat gaat over horeca, detailhandel, ketenwinkels, ma-
kers, diensten, starters, producenten, freelancers, marktkramers… 
Maar evengoed over scholen, groepspraktijken, ziekenhuizen, 
openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen. Dit 
maakt een kern tot een bedrijvige of levendige kern. Hoe beter 
verbonden en zichtbaar de bedrijvigheid, des te levendiger de 
kern.
Bedrijvige kernen zijn overigens ook duurzame kernen: zij heb-
ben een positieve impact op de sociale cohesie, op de mobiliteit 
en op het ruimtegebruik. Eventuele kosten voor een goede ont-
sluiting, mobiliteit en parking naar en in kernen van steden en 
gemeenten komen daarom de hele gemeenschap (bewoners, 
winkels, horeca, overheidsdiensten, toerisme) ten goede.
Alle kernen zijn echter verschillend. Vandaar het belang van het 
(h)erkennen van de eigenheid van elke kern en het afstemmen 
van het beleid hierop. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een 
hoofdkern enerzijds en andere complementaire en/of buurtver-
zorgende kernen anderzijds.

2. WINKELKERNGEBIEDEN & WINKELARME GEBIEDEN
Kiezen	voor	bedrijvige	kernen	is	ook	kiezen	voor	winkelkernge-
bieden en winkelarme gebieden.	Perifere	detailhandel	(baan-
winkels)	 mag	 er	 zijn,	 maar	 wel	 binnen	 bepaalde	 grenzen.		
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Er	is	immers	een	rechtstreeks	verband	tussen	het	ongebrei-
deld	toelaten	van	winkels	buiten	de	kernen	en	leegstand	in	
de	oorspronkelijke	handelskern.	UNIZO	ziet	wel	ruimte	voor	
complementaire	 en/of	 ruimtebehoevende	 perifere	 winkels	
(meubelzaken,	autodealers…).	Deze	winkels	worden	best	wel	
geclusterd	en	zo	goed	mogelijk	verbonden	met	de	kern	zodat	
klanten	de	infrastructuur	en	parking	zoveel	mogelijk	kunnen	
delen.	

Een specifieke en belangrijke groep zijn de buurtwinkels. Het 
zijn nabije aankoopplaatsen voor dagelijkse goederen, maar ze 
spelen eveneens een buurtverzorgende en sociale rol (ontmoe-
tingsplaats voor de buurt). Ze verdienen daarom specifieke 
aandacht en ondersteuning.
Heel wat gemeenten kennen perifere detailhandel, hetzij als 
concentratie van baanwinkels, hetzij in de vorm van solitaire, 
grootschalige handelszaken. Soms zorgt dit voor het wegkwij-
nen van de detailhandel in de kern. Uit de gemeentelijke fei-
tenfiches van www.detailhandelvlaanderen.be kunnen we af-
leiden dat er in vele steden een rechtstreeks verband blijkt 
tussen het toelaten van baanwinkels en de leegstand in de 
oorspronkelijke kern. 
Uiteraard zijn er bepaalde detailhandelszaken die geen plaats 
vinden in de kern omwille van hun grote schaal of hun assorti-
ment. Dergelijke ‘ruimtebehoevende detailhandel’ kan wel 
buiten de kern, mits ze aan volgende voorwaarden voldoet:
• Het aangeboden assortiment is complementair aan dat in 

de kern.
•  Het assortiment is intrinsiek ruimtebehoevend (meubels, 

grote electro, wagens, …) en betreft dus zeker geen shop-
pinggoederen, al dan niet in diverse kleinschalige units. 

• Per individuele handelszaak geldt er een richtnorm van 1.000 
m2 bruto verkoopoppervlakte. 

• Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een rechtstreekse  
(fysieke, visuele, of mobiliteits-) link tussen de perifere detail-
handel en de kern. 

• De perifere detailhandel is geclusterd en gericht op gedeelde 
infrastructuur en parking.

• Een variatie van functies mag enkel in de kern bestaan, zo-
dat er geen nieuwe multifunctionele kernen ontstaan naast 
de reeds bestaande historische kern. 

Het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) biedt via RUP’s 
(ruimtelijke uitvoeringsplannen) en stedenbouwkundige veror-
deningen de mogelijkheid om zowel ‘winkelkerngebieden’ als 
‘winkelarme gebieden’ vast te leggen. 
Een ‘winkelkerngebied’ is een gebied, afgebakend door een ge-
meentelijke stedenbouwkundige verordening of in een gemeen-

telijk ruimtelijk uitvoeringsplan, waar via stedenbouwkundige 
voorschriften een stimulerend beleid inzake kleinhandel kan 
gevoerd worden. Een ‘winkelarm gebied’ is een gebied, afgeba-
kend door een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundi-
ge verordening of in een provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, waar via stedenbouwkundige voorschriften 
beperkingen aan de kleinhandel worden opgelegd. Deze afba-
keningen vormen een zowel juridisch als ordenend kader voor 
toekomstige ontwikkelingen.

3. PRODUCTIEBEDRIJVEN
Er	 moet	 ook	 ruimte	 gevrijwaard	 of	 gecreëerd	 worden	 voor	
productiebedrijven	die	door	hun	omvang,	groei,	het	milieu	of	
de	mobiliteit,	niet	terecht	kunnen	in	een	gemeentekern.	Zij	
hebben	 ruimte	 nodig	 op	 een	 apart	 bedrijventerrein,	 met	
daarbij	 oog	 voor	 clustering	 en	 maatwerk.	 Zowel	 bedrijven	
met	 veel	 werknemers	 als	 kleinschalige	 productiebedrijven	
moeten	er	terechtkunnen.	
Alles	begint	met	een	 inventarisatie	van	het	aanbod	en	een	
behoeftenplan	voor	de	toekomst.	Het	aansluiten	van	lokale	
bedrijventerreinen op	 regionale	 terreinen,	 de	 relocatie	 van	
verouderde	 of	 niet-gebruikte	 bedrijventerreinen	 of	 bedrijfs-
gebouwen	en	bedrijventerreinmanagement passen	perfect	in	
een	duurzaamheidsagenda.
Ook	 de	 problematiek	 van	 de	 rechtsonzekerheid	 van	 zone-
vreemde bedrijven	moet	aangepakt	worden.	Deze	bedrijven	
bestaan	doorgaans	in	harmonie	met	hun	omgeving.	Het	ver-
derzetten	van	hun	activiteit	op	de	bestaande	locatie	is	daar-
om	de	meest	wenselijke	optie.	Dit	kan	via	een	BPA	(bijzon-
der	 plan	 van	 aanleg)	 of	 RUP	 (ruimtelijk	 uitvoeringsplan)	
zonevreemde	 bedrijven.	 Wanneer	 het	 niet	 anders	 kan,	 kan	
ook	herlokalisatie	een	optie	zijn.	
Er	moet	ruimte	voorzien	worden	voor	lokaal	verankerde	be-
drijven	en	voor	die	zonevreemde	bedrijven	die	toch	moeten	
herlokaliseren.

Voor de economische dynamiek van een gemeente heeft ook 
de maakindustrie ruimte nodig. Deze bedrijven moeten, zo-
lang ze geen overmatige overlast bezorgen en voldoende com-
patibel zijn met een woonzone, zoveel mogelijk in de kernen 
van gemeenten en steden blijven.
Uiteraard zijn er ook heel wat bedrijven, die omwille van om-
vang of milieu- en/of mobiliteitsredenen, niet terecht kunnen 
in een gemeentekern en dus ruimte nodig hebben op een apart 
bedrijventerrein. Hierbij maakt men een onderscheid tussen 
’lokale’ en ‘regionale’ bedrijventerreinen. De lokale bedrijven-
terreinen mogen uitsluitend kleine bedrijven huisvesten die 
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enkel de lokale markt zouden bedienen, terwijl de regionale 
bedrijventerreinen grotere bedrijven met een bredere geogra-
fische markt moeten huisvesten. Dit onderscheid is in veel ge-
vallen echter achterhaald. Heel wat bedrijventerreinen stellen 
bovendien (te) hoge eisen in verband met tewerkstellingsnor-
men en thematische gebondenheid, waardoor kleine en mid-
delgrote ondernemingen al van bij het begin uit de boot vallen 
en geen kans krijgen voor een opstart, doorstart of groei.
De overheid beschouwt een bedrijf als zonevreemd wanneer 
een gebouw in een zone ligt waar het niet thuishoort. Voor-
beelden zijn: een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een 
bedrijf in recreatiegebied, een milieubelastend bedrijf in woon-
gebied, een kleinhandelsactiviteit in industriegebied, enz. 
Meestal zijn deze activiteiten historisch zonevreemd geworden 
door de omvang die het bedrijf door zijn groei heeft aangeno-
men, door de verandering van activiteit doorheen de jaren, 
door een gewijzigde omgeving of door een veranderd ruimtelijk 
kader. Een zonevreemd bedrijf is niet gelijk aan een illegaal 
bedrijf. Het kan bijvoorbeeld wettelijk vergund zijn, maar, lou-
ter door zijn ligging, problemen ondervinden op vlak van de 
continuïteit en toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. On-
dertussen zijn er al heel wat lokale overheden die een sectoraal 
bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan hebben 
opgemaakt voor deze bedrijven en hiermee de toekomst van 
deze bedrijven hebben verzekerd.
Ondernemers die op zoek zijn naar een (nieuwe) ruimte om te 
ondernemen, staan soms aan het begin van een labyrint. Zij 
hebben een goed beeld van hoe hun droomlocatie eruit zou 
kunnen zien. Maar waar vinden ze die locatie? Gemeentebe-
sturen realiseren daarom best een bedrijfshuisvestigingsbeleid. 
Welke bedrijven passen best op welke plaats in de gemeente? 
Gemeentebesturen moeten hierbij oog hebben voor zowel het 
algemeen belang (het streven naar een goede ruimtelijke orde-
ning, een gezonde en veilige omgeving, een goed ondernemers-
klimaat, ...) als het individuele belang van de ondernemingen 
(passende locatie voor de bedrijfsactiviteit, voldoende ruimte, 
vergunningen, uitbreidingsmogelijkheden, …). Het komt er dus 
op aan een goede match te vinden: een optimale plek voor de 
ondernemer die past binnen de visie over bedrijfshuisvesting in 
de gemeente. Een geschikte aanpak daarvoor, kan men vinden 
via volgende link: http://www.unizo-bedrijfshuisvesting.be.

4. HERGEBRUIK
Er	zit	ook	potentieel	in	het	hergebruik	van	leegstaande	land-
bouwbedrijfsgebouwen	voor	ondernemersactiviteiten	die	in-
spelen	op	de	troeven	van	het	platteland,	zoals	stilte	en	rust	

(bv.	 verblijfstoerisme,	 kinderdagverblijven,	 mindfulness,	
yoga,	 therapieën	 met	 dieren,	 …).	 Hierdoor	 wordt	 het	 be-
staande	patrimonium	in	harmonie	met	de	omgeving	geher-
waardeerd.	 Ook	 de	 te	 herbestemmen	 kerken	 vormen	 zo’n	
opportuniteit.

In agrarisch gebied komen voormalige landbouwbedrijfsge-
bouwen voor die momenteel leegstaan en niet meer gebruikt 
worden of geschikt zijn voor hun oorspronkelijke landbouw-
functie. Anderzijds stellen we vast dat er landbouwverwante 
kmo-activiteit of (plattelands)recreatie is die moeilijk een ge-
schikte locatie kan vinden.  
Vlaanderen beschikt vandaag al over een lijst van ‘toelaatbare 
functiewijzigingen zonevreemde gebouwen’, onder meer in 
agrarische gebieden. De lijst is vooral gericht op een zinvol her-
gebruik en een herwaardering van bestaande, zonevreemde 
gebouwen. Vlaanderen beschikt immers over een waardevol 
gebouwenpatrimonium, waarvan het jammer zou zijn indien 
dit zou verkommeren door leegstand omdat er geen nieuwe, 
nuttige functie aan kan worden gegeven. Het platteland kan 
daardoor dynamisch ontwikkelen, zonder nieuwe ruimte in te 
nemen. Bovendien kan het voortbestaan van sites met erf-
goedwaarde zo gegarandeerd worden. Het hergebruik van 
leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen voor niet-beroeps-
land bouw moet uiteraard doordacht gebeuren. De nieuwe 
functie mag geen bijkomend zwaar verkeer aantrekken, de lo-
kale ruimtelijke draagkracht niet overschrijden en het land-
schap niet verstoren. 
Naast leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen en kerken, zijn 
er her en der andere leegstaande ruimtes die definitief of voor-
lopig kunnen worden ingezet voor gepersonaliseerde productie 
of samenwerking.

5. KLIMAATACTIE
Als	lokale	overheid	betrek	je	ondernemers	best	bij	de	formu-
lering en uitvoering van lokale acties in het kader van het 
burgemeestersconvenant klimaat en milieu.	Zorg	voor	prak-
tische ondersteuning en sensibilisering	via	energiescans	of	
stel	 thermografische luchtfoto’s	 of	 scans	 ter	 beschikking.	
Hierdoor	worden	ondernemers	gestimuleerd	om	te	investe-
ren	in	energiebesparende	maatregelen.
Bied	 eventueel	 een	 praktische service	 aan	 door	 te	 zorgen	
voor	 oplaadpunten	 voor	 elektrische	 wagens	 en	 fietsen.	 Of	
door	tijdelijk	de	installatie	van	zonneboilers	en	warmtepom-
pen	te	ondersteunen.

Met het Burgemeestersconvenant Klimaat en Milieu engage-
ren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale in-
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spanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze beloven 
deze uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent 
terug te dringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief 
van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Eu-
ropese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele loka-
le energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te 
maken voor de bevolking.
Het is echter geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt 
op of een gemeente haar engagementen nakomt. Binnen het 
jaar na ondertekening legt de gemeente daartoe een nulme-
ting en een energie-actieplan voor:

 – De zogenaamde nulmeting geeft weer hoeveel CO2-uitstoot 
door energieverbruik er is op het grondgebied van de ge-
meente. Hiermee weet de gemeente vanwaar die CO2 voor-
al komt (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw, na-
tuur) en via welke acties het meest CO2-winst te halen is 
tegen een redelijke kost. 

 – De gemeenteraad keurt een gemeentelijk energie-actieplan 
goed (Sustainable Energy Action Plan, afgekort als SEAP). 
Hiermee bepaalt de gemeente hoe ze de doelstelling van 20 
procent CO2-vermindering denkt te realiseren: welke acties 
komen er, wanneer komen ze en wie is ervoor verantwoorde-
lijk?

Sinds	 de	 aftrap	 begin	 2009	 hebben	 bijna	 6600	 Europese	 ge-
meenten	getekend	(situatie	2017).	Naast	de	stad	Brussel,	de	ge-
meente	Molenbeek	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	heb-
ben	 het	 gros	 van	 de	 Vlaamse	 steden	 en	 gemeenten	 het	
burgemeestersconvenant	ondertekend.	Ondertekenaars	van	het	
eerste	 uur	 waren	 Antwerpen,	 Genk,	 Gent	 en	 Hasselt.	 Daarna	
volgden	Oostende	en	Leuven,	en	in	2012	traden	ook	Roeselare	
en	 Mechelen	 toe.	 Eind	 2011	 tekenden	 alle	 44	 Limburgse	 ge-
meenten	het	convenant.	Intussen	sloten	nog	vele	andere	Vlaam-
se	gemeenten	aan.	Zo	onder	meer	de	regio	Zuid-West-Vlaande-
ren	 (Leiedal),	 de	 hele	 Antwerpse	 Kempen,	 het	 Meetjesland,	
Zuid-Oost-Vlaanderen	 en	 bijna	 alle	 gemeenten	 van	 Vlaams-	
Brabant.

6. LAGE-EMISSIEZONE
Bij	de	invoering	van	een	lage-emissiezone	is	het	van	belang	
te	leren	uit	de	ervaring	van	andere	steden.	Een	goede	voorbe-
reiding,	een	beperking	van	de	administratieve	overlast,	tijdige	
en	gerichte	communicatie	en	een	invoering	in	fasen	verhoogt	
het	 draagvlak	 van	 de	 maatregel.	 Dankzij	 ondersteunende	
maatregelen,	zoals	gerichte	premies,	kan	de	overgang	vlotter	
verlopen.	De	 invoering	van	de	 lage-emissiezone	moet	pas-
sen	in	een	goed	doordacht	mobiliteitsbeleid.	Denk	aan	goed	

aangeduide	en	goed	bereikbare	randparkings	die	aansluiten	
op	kwalitatief	vervolgvervoer	(bv.	openbaar	vervoer	of	fiets)	
of	 eventueel	 op	 een	 stedelijk	 distributieplatform	 voor	 het	
goederenvervoer.	
Voor	 bezoekers	 uit	 het	 buitenland	 is	 een	 gecoördineerde	
aanmeldingsprocedure	 over	 de	 steden	 heen	 aan	 de	 orde.	
Een	toerist	of	zakenpartner	die	enkele	steden	wil	aandoen,	
moet	zich	dan	niet	telkens	op	een	apart	lokaal	platform	aan-
melden.
De	 laatste	decennia	 is	er	een	groeiende	aandacht	voor	het	
klimaat	 en	 de	 luchtkwaliteit.	 Een	 lage-emissiezone	 is	 een	
zone	waarin,	voor	de	 leefbaarheid	en	vooral	ook	ter	beper-
king	 van	 milieu-	 en	 gezondheidshinder	 door	 slechte	 lucht-
kwaliteit,	 een	 selectief	 toelatingsbeleid	 voor	 motorrijtuigen	
wordt	gehanteerd.
De	 stad	 Antwerpen	 voerde	 reeds	 een	 lage-emissiezone	 in.	
Ook	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	voert	dit	vanaf	2018	
in	en	Gent	zal	volgen	in	2020.	Verschillende	andere	Vlaamse	
steden	en	gemeenten	overwegen	eveneens	de	invoering	er-
van.

UNIZO	pleit	voor	maximale	uniformiteit	van	criteria	bij	de	
invoering	van	een	 lage-emissiezone	 in	Vlaamse	steden.	Zo	
moeten	er	bijvoorbeeld	overal	dezelfde	algemene	toegangs-
criteria	gelden	en	moet	er	op	een	gelijkaardige	manier	wor-
den	gecontroleerd	of	de	voertuigen	aan	de	toegangscriteria	
voldoen.	
Maximale	 uniformiteit	 en	 eenvoudige,	 transparante	 syste-
men	 zijn	 een	 noodzaak	 om	 het	 draagvlak	 te	 vergroten,	 de	
kosten	te	drukken	en	concurrentieverstoring	tussen	binnen-
steden	te	vermijden.	

7. LOKAAL AANKOPEN
Duurzaamheid	verkrijg	 je	ook	door	 lokaal aan te kopen	 (of	
tenminste	een	kans	te	geven	aan	alle	lokale	spelers)	en	het	
promoten	 van	 korte	 ketenprojecten,	 zoals	 restaurants	 die	
werken	met	lokale	producten.	
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MOBILITEIT
Mobiliteit	verdient	een	hoofdstuk	apart.	Dit	is	voor	onderne-
mers	een	basisbehoefte	én	een	groeiende	zorg.	Naargelang	
het	 type	ondernemer	 en	de	 reden	van	de	 verplaatsing	 ver-
schilt	de	 invulling	van	mobiliteit	(bereikbaarheid	voor	klan-
ten,	bereikbaarheid	voor	leveranciers	of	eigen	mobiliteit).
Door	de	verspreide	bebouwing	en	door	ons	eenzijdig	te	blij-
ven	 richten	 op	 individueel	 georganiseerde	 automobiliteit,	
rijden	we	onszelf	echter	vast.	
Voor elke bedrijfsactiviteit is fysieke mobiliteit vroeg of laat een 
basisvoorwaarde om te kunnen ondernemen. Ondernemingen 
die niet of moeilijk bereikbaar zijn, trekken weg of, erger nog, 
moeten hun activiteiten stopzetten. Een goede bereikbaarheid 
vraagt een doordachte langetermijnvisie. Dit is nodig om ver-
schillende uitdagingen duurzaam en toekomstgericht op te los-
sen. Wie dit verhaal op een slimme manier brengt, zorgt voor 
goede bereikbaarheid als troef voor de gemeente.
Naargelang de bedrijfsactiviteit en het motief liggen de noden 
anders. Voor een winkel die klanten bedient voor hun dagelijkse 
boodschappen, is het belangrijk dat klanten met de wagen zo 
snel en zo dicht mogelijk bij de winkel geraken. Wie een dagje uit 
wil, is dan weer bereid iets verder te stappen en eventueel te be-
talen voor een comfortabele parking. In beide gevallen dient ook 
gewaakt te worden over het comfort voor fietsers en wandelaars 
als belangrijk onderdeel van hun bezoekbeleving. Ook voor pro-
ductiebedrijven is een goede mobiliteitsmix van wezenlijk belang: 
dicht bij een waterweg voor levering en verplaatsing van bulkgoe-
deren, gemakkelijk bereikbaar voor vrachtwagens en vlot bereik-
baar voor medewerkers en klanten. Voor leveranciers van goede-
ren en diensten betekent onverwachts omrijden puur tijd- en 
geldverlies.

Hoe ondernemers ondersteunen in hun
mobiliteitsbehoeften?

1. MOBILITEITSVRIENDELIJKE RUIMTELIJKE ORDENING
Maatwerk, flexibiliteit en omzichtigheid	 zijn	 hierbij	 aan	 de	
orde.	Het	permanent	autoluw	maken	van	straten	kan	voor	
een	stedelijke	kern	een	goede	zaak	zijn.	Voor	een	landelijke	
kern	 kan	 dit	 echter	 nefast	 uitdraaien	 voor	 de	 handelaars,	
maar	kan	het	een	tijdelijke	optie	zijn.

Een onderdeel van een mobiliteitsplan is het Verkeerscircula-
tieplan. Circulatiemaatregelen moeten de toegang tot alle be-
stemmingen verbeteren voor alle verkeersdeelnemers en de 
veiligheid verhogen. Hierbij moet zeker rekening worden ge-
houden met de specifieke eigenschappen van elke categorie 

verkeersdeelnemers. Dit heeft een belangrijke impact op keu-
zes inzake snelheid, doorstroming, vrachtroutes en een veilige 
omgeving voor fietsers en voetgangers. 
De bereikbaarheid van de kern en logistieke of industriezones 
van steden en gemeenten is van fundamenteel belang voor een 
bedrijvige kern en voor kmo’s die dagelijks leveringen ontvan-
gen. Steeds meer steden en gemeenten treffen maatregelen 
bedoeld om sluipverkeer (door vrachtwagens) te weren. Er 
wordt evenwel geen onderscheid gemaakt tussen bestem-
mingsverkeer en doorgaand verkeer. Het bestemmingsverkeer 
van gemeente B is in de naastliggende gemeente A doorgaand 
verkeer. De alternatieve route laat echter op ecologisch en eco-
nomisch vlak soms een onverantwoorde voetafdruk achter om 
gemeente B te bereiken. Ten opzichte van het hoofdnetwerk 
(snelwegen) is de logistieke kost (uitgedrukt in tijd) van ge-
bruik van dit onderliggend wegennet zodanig hoog dat dit van-
daag al maximaal vermeden wordt, van zodra een valabel al-
ternatief bestaat. 
Ook het aantal verbodsborden C21 (die een verboden toegang 
aangeven voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in 
beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa) is de laat-
ste jaren sterk toegenomen, mede door de invoering van de kilo-
meterheffing. Met de plaatsing van deze verkeersborden willen 
burgemeesters het zwaar verkeer in hun gemeentes weren, wat 
door de inwoners van de betrokken gemeentes over het alge-
meen zeer gewaardeerd wordt. Wanneer er echter geen onder-
bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ is aangebracht, kan geen 
enkele klant voorbij dit verkeersbord nog op een reglementaire 
wijze bevoorraad worden. 
Voor ondernemingen die gebruik maken van vrachtwagens 
(transportbedrijven, brandstoffenhandelaars, verhuisonderne-
mingen, bouwbedrijven, …) zijn deze tonnagebeperkingen een 
reëel probleem. Veelal duiken de borden plots op zonder enige 
alternatieve weg aan te duiden en is omkeren bijna nooit moge-
lijk doordat ze veelal in kleine straten opgesteld zijn. Bij het inrij-
den van een zone met ‘tonnagebeperking + uitgezonderd plaat-
selijk verkeer’ is het bovendien wel duidelijk waar die zone start, 
maar niet tot hoever deze precies reikt.  
Vrachtwagens bevoorraden de detailhandel, zijn een levens-
ader voor alle industriegebieden en leveren dan ook een enor-
me economische meerwaarde. Gemeentebesturen denken dus 
best twee keer na voor ze alle vrachtwagens uit de kern weren. 
Het bestemmingsverkeer moet faciliteiten blijven krijgen. De 
gepercipieerde hinder op potentiële risicotrajecten moet door 
voldoende 0-metingen kunnen worden gestaafd. Hierbij moet 
niet alleen het aantal vrachtwagenbewegingen op die trajec-

15



ten gemeten worden, maar ook het aandeel van het bestem-
mings- en het doorgaand verkeer.

2. AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR
Ook	de	infrastructuur	moet	aangepast	zijn:	algemeen	onder-
houd	laten	uitvoeren,	lokale	bypasses	voorzien	voor	voetgan-
gers,	fietsers	en	gemotoriseerd	transport	en	zorgen	voor	ont-
sluitingsmogelijkheden	via	 spoor	en	water.	Ondersteun	dit	
alles	door	een	goede	bewegwijzering.
Ontsluitingsroutes	 naar	 handelskernen	 en	 bedrijventerrei-
nen	moeten	ook	geschikt	gemaakt	en	gehouden	worden	voor	
vrachtververkeer.	 Een	 heldere	 bewegwijzering	 helpt	 hierbij.	
Denk	ook	aan	de	‘vrachtwagentoets’	en	bekijk	of	een	vracht-
wagen	kan	passeren	bij	een	aangepaste	verkeerssituatie.	Zo	
ja,	 dan	 is	 er	 ruim	 genoeg	 gedacht.	 Vrachtwagenchauffeurs	
zijn	u	overigens	ook	dankbaar	wanneer	faciliteiten	zoals	dou-
che,	toilet	en	water	voorzien	worden.

Onderzoek wijst uit dat fietsende klanten in hun eigen ge-
meente veel meer kopen dan klanten met de wagen. Daarom 
is het slim om mensen die de auto niet gebruiken te belonen 
met goede dienstverlening (overdekte fietsstallingen, goed uit-
geruste fietsroutes…).
Het ontwikkelen van bedrijventerreinen en logistieke activitei-
ten genereert niet alleen tewerkstelling maar ook verkeersstro-
men. Industriële sites genereren veel trafiek, net als bestem-
mingsverkeer van consumentengoederen op weg naar de 
detailhandel. 
Het historisch beleid inzake ruimtelijke ordening in Vlaande-
ren heeft als effect dat er langs de aanrijroutes naar bedrijven-
terreinen en logistieke clusters lintbebouwing is ontstaan. Dit 
dwingt steeds meer lokale besturen om aanpassingen te doen 
aan de weginfrastructuur om de leefbaarheid en verkeersveilig-
heid te kunnen garanderen. Tegelijkertijd ontstaat er een druk 
vanuit de bevolking om vrachtverkeer zoveel mogelijk te ver-
bieden. Bedrijventerreinen en handelskernen worden door al 
die maatregelen echter steeds moeilijker bereikbaar. Elke toe-
name qua kostprijs en complexiteit van het vervoer maakt de 
desbetreffende detailhandel bovendien nog kwetsbaarder voor 
alternatieven op het internet of buiten de stadskern. Het is een 
absolute voorwaarde dat lokale besturen garanderen dat de 
ontsluitingsroutes naar de handelskernen en bedrijventerrei-
nen geschikt worden gemaakt en gehouden voor vrachtver-
keer.
Hetzelfde geldt voor de herinrichting van het openbaar do-
mein in het algemeen. Ook na herinrichting dient de openbare 
ruimte bruikbaar te blijven voor ondernemers, bijvoorbeeld 

voor marktkramers die hun marktwagen op een veilige en 
aantrekkelijke manier moeten kunnen stallen.

3. RUIMTE VOOR PARKEREN
Voorzie	 ook	 zeker	 ruimte	 voor	 parkeren	 in	 al	 zijn	 vormen:	
comfortabele	 fietsenstallingen,	 kort parkeren	 in	 de	 kernen,	
gelegenheid	 tot	 lang parkeren	 aan	 de	 rand	 met	 eventueel	
aansluitingsvervoer	en	goed	gesitueerde	 laad- en loszones. 
Interventieteams	 (de	 loodgieter,	 de	 elektricien,	 de	 kinesist,	
de	huisarts…)	 kunnen	enorm	geholpen	zijn	met	 een	 inter-
ventiekaart	waarmee	ze	kunnen	parkeren	op	bewonersplaat-
sen.	Ook	kan	door	een	meervoudig gebruik	 van	de	 ruimte	
(meer)	parkeergelegenheid	gecreëerd	worden.

De bereikbaarheid van de kern en de daarbij horende parkeer-
mogelijkheden zijn noodzakelijk voor het functioneren ervan. 
Een parkeerbeleid ontwikkelen betekent doordacht omsprin-
gen met de beschikbare ruimte en dit op maat van de gemeen-
te. Zorg daarbij ook voor een ondernemersvriendelijk parkeer-
beleid in een bedrijvige kern. Dat kan door het voorzien van 
voldoende en bereikbare parkeermogelijkheden in en rond de 
kern, betaalbare parkeertarieven en de mogelijkheid voor leve-
ranciers om herstellingen uit te voeren en te laden en lossen. 
Denk bij het voorzien van verschillende parkeermogelijkheden 
zeker ook aan het parkeercomfort: 

  q Is er voldoende en beschikbare parkeerruimte in en rond 
de kern, ook voor fietsen?

  q Is er een kwalitatieve bewegwijzering naar de centrum-
parkings aanwezig?

  q Hoe lang kan ik parkeren en aan welke prijs? 
  q Wat is de afstand tussen mijn parkeerplaats en mijn eind-

bestemming?
  q Is er een comfortabele wandelroute?

Het is ook interessant ruimte te voorzien voor kortparkeren (bv. 
30 min. gratis of blauwe zone). Dat stimuleert de rotatie in de 
kern en zo kunnen klanten snel een kleine boodschap doen. 
Er is nood aan laad- en loszones op maat van de gemeente of 
stad en op maat van haar handelaars. Laden en lossen is een 
zeer belangrijke logistieke activiteit in de stad. De mate waarin 
er behoefte is aan laad- en loszones, hangt in belangrijke mate 
af van de activiteit van de handelaar in de binnenstad. Voor de 
detailhandel (bv. een apotheek) zal dit veeleer gebeuren met 
bestel- en/of lichte vrachtwagens terwijl dit bij winkelketens 
doorgaans met vrachtwagens en/of trekker-oplegger combina-
ties gebeurt. Laad-en loszones zijn in vele steden en gemeenten 
een knelpunt: er zijn er te weinig, vaak zijn ze te klein en in veel 
gevallen parkeren er particulieren. Wanneer vervoerders geen 

16



locatie toegewezen krijgen, zullen ze op een zo goed mogelijke 
manier parkeren in de buurt van de ontvanger van de goede-
ren. Dit is des te meer het geval voor zware of volumegoederen. 

  q Vanuit een coherente strategie zorg je als lokale overheid voor 
een efficiënte belevering van de steden en gemeenten. Clus-
ters van handelslocaties vereisen voldoende laad- en loszones 
zodat veilig en reglementair laden en lossen mogelijk is.

  q Bepaal de inplanting en het ontwerp van de laad- en los-
zones zodat vrachtwagens er kunnen laden en lossen en 
zodat de loopafstanden beperkt zijn.

  q Een samenhangend plan van de lokale besturen voorziet 
de spreiding van laad- en loszones op de meest strategi-
sche locaties, die bereikbaar zijn via een logische en hier-
voor aangepaste aan- en afvoerroute.

  q Opvolging en handhaving door de lokale politie kan ver-
mijden dat de laad- en loszones gebruikt worden door 
personenwagens.

  q Laad- en loszones kunnen flexibel gebruikt worden.      
Buiten bepaalde venstertijden kunnen ze dienen als regu-
liere parkeerplaatsen.

Vergeet tot slot ook de leveranciers van diensten niet (bv. ver-
zorgende beroepen, interventieteams zoals loodgieters of elek-
triciens…).

4. OVERLEG MET ALLE BELANGHEBBENDEN
Mobiliteitsstromen	zijn	nooit	enkel	 lokaal.	Daarom	is	overleg 
met alle belanghebbenden	(ondernemers	in	de	mobiliteitsraad)	
en met naburige gemeenten	aan	de	orde.	Bestemmingsverkeer	
naar	gemeente	B	is	immers	doorgaand	verkeer	in	gemeente	A.	
En	dan	zijn	er	nog	openbare	werken,	grote	evenementen	en	het	
eventueel	hanteren	van	venstertijden.	Venstertijden	zijn	vastge-
stelde	 uren	 waarbinnen	 bepaalde	 winkels	 bevoorraad	 mogen	
worden	door	vrachtwagens.	Voorzie	voor	de	transportsector	ge-
bundelde	en	transparante	info	over	eventuele	venstertijden	als	
handig	instrument	bij	de	ritplanning.

5. (DURE) ‘LAST MILES’
Bekijk	mogelijke	oplossingen	voor	de	(dure) ‘last mile’	in	de	
logistieke	 keten	 in	 steden.	Dit	 kan	via	distributiecentra	 die	
tegelijkertijd	kunnen	dienen	als	stockageruimte	voor	de	loka-
le	handel	(e-commerce),	alsook	via	dagranddistributie	(leve-
ringen	in	de	vroege	ochtend,	’s	avonds	of	’s	nachts)	met	stil	
transport.	Hierbij	kunnen	ook	data en technologische oplos-
singen	hulp	bieden.

Verkeerscongestie of -opstopping is een van de belangrijkste 
uitdagingen met enorme vertragingen, extra emissies en ver-

minderde mobiliteit tot gevolg. Dit speelt vooral in stedelijke 
gebieden, waardoor een efficiënt ‘last mile’ transport voor 
vracht en personen zeker in steden van groot belang is. 
Bij een stedelijk distributiecentrum wordt in de stadsrand een 
verdeelpunt (hub) geïnstalleerd waar zowel in- als uitgaande 
goederenstromen van stad naar omgeving en omgekeerd wor-
den gebundeld. Hier kan de ‘last mile’ naar het stadscentrum 
of de eindgebruiker met minder belastend transport worden 
georganiseerd. Voor de detailhandel kan dit ook een alternatief 
zijn voor het stockeren van goederen in dure m2. Tot slot kan 
de hub ook als draaischijf dienen voor de levering van goederen 
aan klanten.
Idealiter moet er meer gebruik gemaakt worden van de 
daluren om leveringen af te handelen. Dit goederenver-
voer tijdens congestievrije uren is cruciaal, maar vaak niet 
mogelijk door lokale reglementen of de openingstijden van 
de laad- en losplaatsen. 
Venstertijden kunnen op lokaal niveau helpen om het goede-
renvervoer te weren uit de kernen op momenten waarop ande-
re functies, zoals winkelen, primeren. Er moet evenwel op regi-
onaal vlak, met minstens meerdere gemeentes samen, 
gestreefd worden naar een maximale harmonisatie van tijds-
vensters voor maximale logistieke efficiëntie. Anders wordt het 
veel moeilijker om meerdere kleine(re) leveringen op één enkel 
voertuig (rit) te combineren. Zeker in het licht van de sterke 
opmars van e-commerce. De eindconsument wil zijn of haar 
bestelling op de plaats en het tijdstip van zijn of haar keuze. 
Bijgevolg moeten bijkomende voertuigen ingezet worden om 
de goederen binnen de gevraagde tijd bij de klant te kunnen 
brengen. Dit is nefast voor het milieu: meer voertuigen, meer 
congestie, meer kilometers, meer brandstof, meer emissies… 
Venstertijden hebben zeker een lokale basis, maar bekijk toch 
zeker de aanpak van de buurtsteden en gemeenten. Zo kun-
nen logistieke operaties zo vlot mogelijk verlopen en kan er een 
gecoördineerd beleid gevoerd worden binnen een bepaalde re-
gio. De eventuele invoering van venstertijden moet gebeuren 
in overleg met alle betrokken partijen (handelaars, kmo’s, ste-
den en gemeenten, logistieke sector, de provincies, het Vlaams 
Gewest) waarbij een evenwicht tussen stedelijke leefbaarheid 
en economische kosten voorop staat. 
Er is nood aan een transparante communicatie van de gelden-
de venstertijden. Door de venstertijden van alle steden en ge-
meenten te bundelen in een overkoepelend bestand, kan bij de 
ritplanning rekening worden gehouden met de lokale situatie. 
Dit bestand moet dan wel continu gevoed worden met gemeen-
telijke gegevens zodat de databank actueel en volledig blijft. 
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Een andere oplossing kan zijn om dagranddistributie te pro-
moten of te laden en lossen buiten de tijdsvensters, onder meer 
door gebruik te maken van stil materiaal. In Vlaanderen liepen 
daarvoor al twee proefprojecten met stille leveringen in de dag-
rand (vóór de ochtendspits en na de avondspits). De resultaten 
daarvan zijn alvast positief. Zo verhoogt de verkeersveiligheid 
omdat er minder gemengd verkeer is met de zwakke wegge-
bruikers en de klanten. De omwonenden reageren ook positief 
op de inspanningen om stil te leveren en de leveringen gebeu-
ren efficiënter en met een betere spreiding. Het brandstofver-
bruik daalt, de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert en 
het bedrijfsimago verbetert dankzij het duurzaam karakter. 
Naar aanleiding van deze resultaten werd ondertussen de 
VLAREM-wetgeving aangepast waardoor stille leveringen in 
de dagrand meer algemeen aanvaard kunnen worden. Dit 
moet vervoerders ook toelaten flexibel in te spelen op de gel-
dende venstertijden. Belangrijk hierbij is wel dat ook de kmo’s 
in de detailhandel actief betrokken en ondersteund worden 
wanneer een lokale overheid beslist om van deze mogelijkheid 
gebruik te maken. Zonder hun medewerking dreigt belevering 
in de dagrand beperkt te blijven tot de grote distributeurs.

6. GROTE EVENEMENTEN EN OPENBARE WERKEN
Grote evenementen	 en	 openbare werken	 hebben	 een	 grote	
impact	op	alle	ondernemers.	Deze	verdienen	daarom	een	goe-
de	voorbereiding	om	de	hinder	zoveel	mogelijk	te	beperken.

 – Aandachtspunten zijn: 
  q Participatie: bij wegenwerken moet voldoende draagvlak 

gecreëerd worden bij alle stakeholders (omwonenden, 
handelaars en leveranciers) – tijdig en voldoende overleg 
met een inspraaktraject is in deze onontbeerlijk.

  q Redeneer in routes, niet in omleidingen.
  q Vrachtwagentoets: bij de weginrichting moet rekening 

worden gehouden met de specifieke behoeften van voer-
tuigen voor de levering van goederen in de stad, zowel in 
de geometrie als de dimensionering (los- en laadzones, 
voorbehouden rijstroken, linksafvak, rotondes, enz.). Bij 
de inrichting van de openbare ruimte en de toegangs-
wegen tot private en openbare gebouwen moet ook veel 
meer rekening worden gehouden met het gewicht en de 
afmetingen van zware voertuigen. Dit is ook bepalend 
voor de materiaalkeuze.

  q Communicatie: tijdig en duidelijk communiceren over de 
reden waarom gewerkt wordt, de timing (een schatting 
ruim op voorhand en naarmate de verwachte startdatum 
nadert steeds meer concreet) en de geplande minderhin-

dermaatregelen. Zo kunnen handelaars hiermee reke-
ning houden voor bestellingen, leveringen, promocam-
pagnes of renovatiewerken in hun zaak.

  q Interactie: op basis van het inspraaktraject moet ook 
steeds kunnen worden bijgestuurd.

  q Informeer alle belanghebbenden regelmatig over de 
vordering van de werken.

  q Zorg voor een persoonlijk aanspreekpunt voor de getrof-
fen ondernemers (bereikbaarheidsadviseur/minderhinder- 
coördinator).

  q Hinder impact: bij ieder wegenwerk moet een hinderana-
lyse opgemaakt worden en in overleg met de voornaam-
ste belanghebbenden nagegaan worden hoe deze hinder 
minimaal kan blijven bijvoorbeeld door tijdelijk uitzonde-
ringsmaatregelen te treffen.

  q Nutsmaatschappijen: werven van de verschillende nuts-
maatschappijen moeten maximaal op elkaar afgestemd 
worden, ook op werven die uitgaan van de lokale over-
heid om extra overlast door herhaaldelijk blokkeren van 
de openbare ruimte te vermijden.
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UNIZO-beleidsaanbevelingen 
voor duurzaamheid

Aanbeveling 1: 
Werk aan bedrijvige kernen, waar wonen, werken 
en recreatie samenkomen en elkaar versterken

	– Kies	voor	kernen	van	een	stad	of	gemeente	waar	alle	be-
drijvigheid	die	verbonden	is	met	een	woonweefsel,	een	
plaats	krijgt.	Dat	gaat	over	horeca,	detailhandel,	keten-
winkels,	makers,	diensten,	starters,	producenten,	 freel-
ancers,	 marktkramers…	 Maar	 evengoed	 over	 scholen,	
ziekenhuizen,	openbare	 instellingen,	 rusthuizen	of	cul-
turele	instellingen.

	– Formuleer	 het	 ambitieniveau,	 vertrekkende	 vanuit	 het	
DNA	van	de	gemeente	en	haar	kernen	en	bouw	hierop	
voort.	

	– Maak	 een	 strategisch	 plan	 op,	 waarbij	 detailhandel	 de	
basis	blijft,	maar	met	een	verruimde	blik	naar	diverse	be-
drijvig-	en	levendigheid.	

	– Voorzie	ook	ruimte	voor	kantoren	en	nieuwe	plekken	van	
bedrijvigheid	 zoals	 groepspraktijken,	 co-workingspaces	
voor	 freelancers	 en	 maakateliers	 voor	 vernieuwd	 vak-
manschap.

	– Baken	kernwinkelgebied(en)	én	winkelarme	gebieden	af.	
	– Maak	een	RUP	 (ruimtelijk	uitvoeringsplan)	op	voor	de	
afgebakende	kern,	met	bijhorende	voorschriften.	Dit	legt	
hiervoor	het	juridisch	kader	vast.	

	– Denk	 na	 over	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 speci-
fiek	voor	de	kern	die	de	verweving	van	functies	kunnen	
stimuleren	en	ondersteunen.	Ook	publieke	functies	die	
in	een	kern	thuishoren,	zoals	onderwijs,	cultuur,	welzijn	
en	openbaar	bestuur,	worden	hierin	meegenomen.

	– Bekijk	 de	 herbestemming	 van	 kerken	 of	 andere	 leeg-
staande	 gebouwen	 als	 een	 opportuniteit	 om	 bedrijvig-
heid	naar	de	kernen	te	brengen	of	in	de	kernen	te	hou-
den.

	– Versnel	de	uitvoering	op	het	terrein:
		q door	concrete	acties	in	samenwerking	met	de	betrok-

ken	actoren	
		q door	 diverse	 ondersteuningsmaatregelen	 zoals	 subsi-

dies	voor	starters	of	voor	renovatie	van	gevels	en	panden
		q via	 begeleiding	 van	 ondernemers	 bij	 hun	 zoektocht	

naar	panden	via	een	pandendatabank
		q via	 aanpak	 en	 invulling	 van	 beeldbepalende	 panden	

en	sites

		q door	evenementen	voor	de	promotie	van	de	bedrijvi-
ge	kern

		q door	bloeiende	markten	die	volk	naar	de	kern	brengen
		q door	tijdelijke	invullingen	van	leegstaande	panden….	

Aanbeveling 2: 

Voer een gericht handelsvestigingsbeleid

	– Overleg	met	buurgemeenten	rond	een	intergemeentelij-
ke	visie.

	– Baken	kernwinkelgebied(en)	af.	
		q Maak	een	RUP	(ruimtelijk	uitvoeringsplan)	op	voor	de	

afgebakende	kern,	met	bijhorende	voorschriften.	Dit	
legt	hiervoor	het	juridisch	kader	vast.	

		q Denk	na	over	stedenbouwkundige	voorschriften	spe-
cifiek	voor	de	kern	die	de	verweving	van	functies	kun-
nen	stimuleren	en	ondersteunen.	Ook	publieke	func-
ties	die	in	een	kern	thuishoren,	zoals	cultuur,	welzijn	
en	openbaar	bestuur,	worden	hierin	meegenomen.

		q Bekijk	de	herbestemming	van	kerken	als	een	opportu-
niteit	om	bedrijvigheid	naar	de	kernen	te	brengen.

	– Definieer	 winkelarme	 gebieden,	 als	 logische	 comple-
mentaire	maatregel	na	de	afbakening	van	winkelkernge-
bieden

		q Roep	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	 winkellinten	 een	
halt	toe.

		q Leg	concentraties	vast	in	een	RUP	kleinhandelszone.
		q Ontwikkel	handelsconvenanten	om	op	 lokaal	niveau	

de	juiste	afspraken	te	maken	tussen	de	perifere	han-
del	en	de	bestaande	handelskern.

		q Houd	in	de	kleinhandelszone	de	functie	detailhandel	
zuiver,	dus	geen	horeca	of	mix	van	functies	zoals	die	
in	echte	kernen	thuishoren.

Aanbeveling 3: 
Voorzie in een aanbod van geschikte ruimte voor 
productiebedrijven en haal zonevreemde bedrijven 
uit de onzekerheid

	– Zorg	voor	duidelijkheid	en	ontwikkel	daarom	een	visie	
over	wat	waar	kan.	

	– Vertaal	 dit	 in	 een	 aanbod	 en	 begeleidingstraject	 voor	
ruimtevragers.	

	– Werk	aan	een	proactief	aanbodbeleid	en	voorzie	binnen	
de	planning	voldoende	‘potentiële	voorraad’,	een	reser-
veaanbod	aan	beschikbare	terreinen	en	panden	om	actu-
ele	 en	 mogelijke	 toekomstige	 vragen	 in	 te	 vullen.	 Een	
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analyse	 van	 de	 bestaande	 situatie	 en	 de	 opvolging	 en	
monitoring	van	de	ruimtevragen	is	hierbij	essentieel	om	
toekomstgericht	te	werken.	

		q denk	 hierbij	 ook	 aan	 omvorming	 van	 verouderde	 of	
niet	gebruikte	bedrijventerreinen.

		q leg	enige	realiteitszin	en	soepelheid	aan	de	dag	wat	de	
voorwaarden	betreft.

	– Voorzie	op	 lokale	bedrijventerreinen	 in	eerste	 instantie	
ruimte	 voor	 eventuele	 herlokalisatie	 van	 zonevreemde	
bedrijven	en	ruimte	voor	lokaal	verankerde	ondernemers	
die	willen	uitbreiden.

	– Besteed	bij	de	opmaak	van	plannen	voor	regionale	be-
drijventerreinen	ook	aandacht	aan	een	aansluiting	of	een	
integratie	van	kleinere	percelen	voor	lokale	bedrijvigheid.	
Het	 onderscheid	 lokaal	 –	 regionaal	 bedrijventerrein	 is	
vaak	te	kunstmatig.	Ook	kan	een	mix	van	beide	een	duur-
zame	oplossing	zijn	voor	mobiliteit,	verwerking	van	af-
valstromen	en	beveiliging.

	– Werk	samen	met	buurgemeenten	om	een	degelijk	aan-
bod	binnen	de	regio	te	garanderen.

	– Voorzie	 in	 kleine	 loten	of	 (aaneengeschakelde)	 ateliers	
voor	productieactiviteiten	die	zich	op	kleinere	schaal	af-
spelen,	en	toch	niet	verweefbaar	zijn	in	de	kernen.

	– Voorzie	 in	 bedrijfsverzamelgebouwen	 en	 clusters	 met	
gemeenschappelijke	diensten	voor	kleine	en	middelgro-
te	bedrijven.

	– Onderhoud	 de	 bedrijventerreinen	 op	 het	 grondgebied	
van	de	stad/gemeente	en	voorzie	in	bedrijventerreinma-
nagement	om	dit	onderhoud	structureel	aan	te	pakken.

	– Voorzie	voor	de	zonevreemde	bedrijven	 in	een	oplossing	
op	maat	via	een	sectoraal	RUP	zonevreemde	bedrijven,	een	
planologisch	attest	of	desnoods	een	begeleiding	en	onder-
steuning	van	het	bedrijf	naar	een	alternatieve	locatie.

Aanbeveling 4: 
Onderzoek de opportuniteiten van hergebruik 
van leegstaande gebouwen 

	– Onderzoek	voor	de	landbouwbedrijfsgebouwen,	die	niet	
langer	voorbehouden	kunnen	blijven	voor	professioneel	
agrarisch	gebruik,	een	verantwoorde	invulling	met	ande-
re	functies	en	activiteiten	voor	nieuwe,	toekomstgerichte	
initiatieven	gekoppeld	aan	de	troeven	van	het	platteland	
zoals	stilte	en	rust.	Sommige	ondernemers	zijn	geïnte-
resseerd	in	het	platteland	om	wonen	en	werken	te	com-
bineren	 (bv.	 een	 kinderdagverblijf),	 anderen	 omdat	 de	
vereiste	kwaliteiten	voor	hun	bedrijfsactiviteiten	enkel	te	

vinden	zijn	op	het	platteland	(bv.	coaching	mindfulness,	
yoga,	wellness,	therapieën	met	dieren,	enz.)	en	nog	an-
deren	omdat	ze	para-agrarische	activiteiten	uitoefenen.	
Para-agrarische	activiteiten	zijn	rechtstreeks	verbonden	
met	en	afgestemd	op	landbouw.	

	– Onderzoek	ook	de	opportuniteiten	van	leegstaande	ker-
ken	en	andere	leegstaande	gebouwen	om	bedrijvigheid	
naar	de	kernen	te	brengen	of	ze	daar	te	houden.

Aanbeveling 5: 
Ondersteun de ondernemers om klimaatvriende-
lijk te ondernemen

	– Zoek	draagvlak	voor	acties	 in	het	kader	van	het	burge-
meestersconvenant.

	– Stel	 thermografische	 luchtfoto’s,	scans	of	kaarten	van	ge-
bouwen,	bedrijventerreinen,	wijken	of	het	volledige	gemeen-
telijke	grondgebied	ter	beschikking	als	sensibilisatie-instru-
ment.	Thermografische	luchtfoto’s	zijn	luchtfoto’s	die	met	
behulp	van	een	warmtecamera	genomen	zijn.	Daar	hoort	
een	kleurenlegende	bij	die	een	beeld	geeft	van	de	warmte-
verliezen	via	de	daken	van	de	betreffende	gebouwen	en	dus	
ook	van	de	graad	van	dakisolatie.	Dit	is	erg	handig	en	visua-
liseert	de	warmte	die	verloren	gaat	via	het	dak.	Onderne-
mers	 kunnen	 daarop	 inspelen	 door	 te	 investeren	 in	 een		
betere	 dakisolatie,	 wat	 garant	 staat	 voor	 een	 lagere	 ener-
giefactuur.	Daar	kan	de	gemeente	ook	beperkt	eerstelijnsad-
vies	aan	koppelen:	bv.	toelichting	en	hulp	bij	het	interprete-
ren	van	de	kleuren	die	je	dak	aangeeft,	doorverwijzing	naar	
gespecialiseerde	 aannemers	 bij	 eerder	 technische	 vragen	
over	het	soort	isolatie	dat	je	best	kan	laten	plaatsen,	etc.

	– Voorzie	in	gratis	energiescans	voor	bedrijven	of	bied	een	
vervolgtraject	aan	voor	bedrijven	die	 reeds	actief	bezig	
zijn	rond	milieuvriendelijk	ondernemen.

	– Bouw	versneld	een	dicht	netwerk	uit	van	oplaadpunten	
voor	elektrische	wagens.

	– Subsidieer	gericht,	bv.	met	subsidies	voor	het	plaatsen	
van	zonneboilers	en	warmtepompen.	

	– Promoot	en	ondersteun	korte	ketenprojecten,	zoals	de	
verwerking	 van	 lokale	 landbouwproducten	 in	 lokale	
kmo’s	en	de	verkoop	ervan	nadien	 in	 lokale	winkels	of	
zoals	restaurants	die	werken	met	lokale	producten.

	– Promoot	 (elektrisch)	fietsen	door	het	plaatsen	van	pu-
blieke	fietspompen	en	het	voorzien	van	laadpunten	voor	
elektrische	fietsen.

	– Werk	bij	samenaankoop	samen	met	de	lokale	bedrijven.
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Aanbeveling 6: 
Besteed aandacht aan de specificiteit van onder-
nemers bij de invoering van een lage-emissiezone

	– Wees	voorbereid	en	zorg	ruim	op	voorhand	voor	gerich-
te	communicatie.

		q Informeer	 bij	 andere	 overheden	 die	 reeds	 een	 la-
ge-emissiezone	(LEZ)	invoerden.

		q Breng	 de	 impact	 van	 een	 LEZ	 op	 de	 verschillende	
doelgroepen	vooraf	in	kaart.	

		q De	praktische	invoering	van	een	LEZ	vergt	veel	voor-
bereiding.	 Informeer	 en	 consulteer	 alle	 belangheb-
benden	(ondernemers,	handelaars,	bewoners	en	be-
zoekers)	 van	 de	 zone	 best	 voldoende	 en	 ruim	 op	
voorhand	over	de	algemene	en	lokale	toegangsvoor-
waarden,	het	handhavingssysteem,	de	praktische	mo-
daliteiten	om	een	lokale	toelating	te	krijgen,	de	nood-
zaak	 tot	 registratie	 voor	 bepaalde	 categorieën	 van	
voertuigen,	etc.

		q Overleg	met	ondernemersverenigingen	en	communi-
ceer	gericht	naar	ondernemers,	handelaars	en	horeca,	
om	het	draagvlak	voor	de	maatregel	te	behouden.	

		q Voorzie	in	een	gebruiksvriendelijke	website	die	alle	re-
levante	info	over	de	LEZ	bundelt	op	een	vlot	toegan-
kelijke	manier.

	– Werk	ondersteunende	maatregelen	uit	die	effectief,	effi-
ciënt	en	rechtvaardig	zijn	voor	handelaars	en	onderne-
mers,	om	een	draagvlak	en	acceptatie	te	creëren.	

	– Beperk	de	administratieve	lasten	die	samengaan	met	de	
invoering	van	een	LEZ.	Dat	kan	door	gebruik	te	maken	
van	bestaande	databanken,	door	te	zorgen	voor	een	een-
voudig	 en	 transparant	 registratiesysteem	 over	 alle	 ge-
meenten	en	steden	heen	en	door	uniformiteit	in	de	toe-
latingsvoorwaarden	na	te	streven.	

	– Integreer	de	LEZ	als	maatregel	 in	 een	goed	doordacht	
lokaal	mobiliteitsbeleid.	

		q Veilige	en	goed	bereikbare	randparkings	met	aanslui-
ting	 op	 kwalitatief	 openbaar	 vervoer	 of	 een	 deelfiet-
sensysteem.	

		q Oprichting	van	een	stedelijk	distributiecentrum	voor	
het	goederenvervoer.	

		q Een	 lokale	 premie	 voor	 specifieke	 voertuigen	 en/of	
doelgroepen	(marktvoertuigen).	De	premie	moet	hel-
pen	om	de	voertuigen	aan	te	passen	aan	de	vereisten	
van	de	 lage-emissiezone	 (LEZ)	of	de	drempel	 verla-
gen	 voor	 een	 vervangingsinvestering	 in	 een	 nieuw	
LEZ-conform	voertuig.

		q Versterking	 van	 het	 openbaar	 vervoer	 en	 investerin-
gen	in	fietspaden.

		q Voer	 de	 lage-emissiezone	 zo	 geleidelijk	 mogelijk	 in,	
zodat	 ondernemers	 niet	 verplicht	 worden	 om	 hun	
goed	 onderhouden	 voertuigen	 voortijdig	 te	 vervan-
gen.	

		q Maak	de	regelingen	sluitend	voor	iedereen,	ook	voor	
buitenlanders.

Aanbeveling 7: 
Werk een bereikbaarheidsbeleid op maat uit en 
overleg hierover met alle belanghebbenden

	– Zorg	 voor	 een	 goede	 ruimtelijke	 ordening.	 Systematisch	
baanwinkels	toelaten	creëert	bijvoorbeeld	files	en	een	woon-
wijk	wordt	best	niet	 ingepland	bij	de	 ingang	van	een	am-
bachtelijke	zone.

	– Overleg	 met	 buurgemeenten	 over	 geplande	 openbare	
werken	of	andere	maatregelen	zoals	 tonnage-beperkin-
gen	en	venstertijden.

	– Nodig	ondernemers	uit	om	te	participeren	in	de	mobili-
teitsraad	of	mobiliteitsoverleg,	zodat	met	de	belangheb-
benden	kan	worden	bekeken	welke	bereikbaarheid	nood-
zakelijk	is	voor	welke	doelgroep.

	– Zorg	er	bij	een	veranderende	situatie	voor	dat	de	rand-
voorwaarden	 (parkings,	 openbaar	 vervoer,	 fietsinfra-
structuur,	 …)	 vooraf	 gerealiseerd	 zijn	 en	niet	 enkel	 ge-
pland.

	– Werp	 geen	 onnodige	 extra	 (kosten)drempels	 op	 voor	
mensen	die	een	kern	willen	bezoeken	of	bedienen.

	– Zorg	voor	heldere	routes	en	een	goede	bewegwijzering,	
ook	voor	fietsers	en	voetgangers.

	– Zoek	naar	de	juiste	mix	in	het	mobiliteitsaanbod.
	– Zoek	naar	oplossingen	voor	collectief	vervoer,	ook	naar	
en	van	bedrijventerreinen,	en	nachtvervoer.

	– Investeer	in	de	aanleg,	het	verbeteren	en	het	onderhoud	
van	infrastructuur.

	– Maak	gebruik	van	data	en	technologische	oplossingen.
	– Zorg	bij	openbare	werken	en	grote	events	voor:

		q Participatie:	draagvlakcreatie	bij	wegenwerken	bij	alle	
betrokkenen	 (omwonenden,	 handelaars	 en	 leveran-
ciers).	 Tijdig	 en	 voldoende	 overleg	 met	 een	 in-
spraaktraject	is	in	deze	onontbeerlijk.

		q Redenering	in	routes,	niet	in	omleidingen.
		q Vrachtwagen-/markttoets:	 houd	 bij	 de	 weginrichting	

rekening	met	de	specifieke	behoeften	van	voertuigen	
voor	de	levering	van	goederen	in	de	stad,	zowel	qua	
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geometrie	als	qua	dimensionering	(los-	en	laadzones,	
voorbehouden	rijstroken,	linksafvak,	rotondes,	enz.).	
Bij	de	 inrichting	van	de	openbare	 ruimte	en	de	 toe-
gangswegen	tot	private	en	openbare	gebouwen	moet	
ook	rekening	worden	gehouden	met	het	gewicht	en	de	
afmetingen	van	zware	voertuigen.	Dit	is	ook	bepalend	
voor	de	materiaalkeuze.

		q Communicatie:	 tijdige	en	duidelijke	communicatie	over	
de	reden	waarom	gewerkt	wordt,	de	timing	(een	geschat-
te	timing	ruim	op	voorhand	die	steeds	concreter	wordt	
naarmate	de	verwachte	startdatum	nadert)	en	de	geplan-
de	 minderhindermaatregelen.	 Zo	 kunnen	 handelaars	
hiermee	rekening	houden	voor	bestellingen,	leveringen,	
promocampagnes	of	renovatiewerken	in	hun	zaak.

		q Interactie:	op	basis	van	het	inspraaktraject	moet	ook	
steeds	bijgestuurd	kunnen	worden.	

		q Regelmatige	informatie over de vordering	van	de	wer-
ken.

		q Een	persoonlijk	aanspreekpunt	voor	de	getroffen	on-
dernemers	 (bereikbaarheidsadviseur	 of	 minderhin-
der-coördinator).

		q Hinder impact:	 opmaak	 van	 een	 hinderanalyse	 en	
overleg	 met	 de	 belangrijkste	 betrokkenen	 over	 hoe	
deze	hinder	zoveel	mogelijk	te	beperken,	bijvoorbeeld	
door	tijdelijk	uitzonderingsmaatregelen	te	treffen.

		q Nutsmaatschappijen:	maximale	afstemming	van	wer-
ven	 van	 de	 verschillende	 nutsmaatschappijen	 op		
elkaar	en	op	de	werven	die	uitgaan	van	de	lokale	over-
heid.	Zo	wordt	extra	overlast	door	herhaaldelijk	blok-
keren	van	de	openbare	ruimte	vermeden.

Aanbeveling 8: 
Werk een parkeerbeleid uit op maat van de bewo-
ners en gebruikers

	– Beloon	 de	 fietsers:	 voorzie	 in	 genoeg,	 voldoende	 ver-
spreide	en	kwalitatieve	fietsenstallingen.	

	– Parkeerbeleid	voor	wagens:
		q Zorg	voor	een	goede	parkeermix	met	strategisch	ge-

plaatste	kortparkeerzones	(bv.	Shop&Go	waarbij	men	
een	eerste	periode	gratis	kan	parkeren),	randparkings,	
ondergrondse	parkings,	bewonersplaatsen,	etc.

		q Neem	hierin	niet	alleen	de	bewoners	mee,	maar	ook	de	
dienstverleners	die	langskomen	bij	die	bewoners	(o.a.	
zorgverstrekkers,	aannemers	en	interventieteams).	

		v Voorzie	eenvoudige	en	snelle	aanvraag-	en	afleve-
ringsprocedures	(bij	voorkeur	elektronisch).

		v In	de	kernen	van	steden	en	gemeenten	waar	be-
talend	parkeren	geldt,	moeten	bouwbedrijven	een	
tijdelijke	 werfkaart	 kunnen	 verkrijgen	 die	 recht	
geeft	op	het	parkeren	van	het	bedrijfsvoertuig	voor	
een	welbepaalde	periode.	

		v Voor	medische	beroepen	en	interventieteams,	zo-
als	 bv.	 een	 installateur	 van	 centrale	 verwarming	
die	korte	interventies	moet	doen,	stelt	UNIZO	een	
interventiekaart	voor	die	toelaat	om	telkens	gedu-
rende	maximum	3	uur	te	parkeren,	ook	op	bewo-
nersplaatsen.

		v Creeër	 voldoende	 en	 goed	 gesitueerde	 laad-	 en	
loszones	zodat	de	loopafstand	beperkt	is.	

		q Voorzie	in	een	contactpersoon	of	dienst,	waar	de	on-
dernemer	 terecht	kan	met	vragen	of	problemen.	Dit	
komt	niet	alleen	de	ondernemers	ten	goede,	maar	ook	
de	opdrachtgevers	zelf.

		q Stimuleer	 langparkeerders,	werknemers	en	onderne-
mers	om	geen	plaatsen	voor	klanten	in	te	nemen	door	
bv.	 randparkings	 of	 abonnementen	 aantrekkelijk	 te	
maken.

		q Zorg	 voor	 kortparkeerplaatsen	 in	de	 kernen.	Dit	 be-
vordert	de	rotatie	en	kan	ook	nuttig	zijn	voor	de	bedie-
ning	van	afhaalpunten	voor	online-bestellingen.

		q Denk	aan	de	inrichting,	toegankelijkheid	en	veiligheid	
van	parkings.	

		q Voorzie	in	faciliteiten	voor	vrachtwagenchauffeurs	op	
bedrijventerreinen	(douche,	toilet,	water).

		q Voorzie	in	duidelijke	en	volledige	signalisatie	naar	en	
vanuit	parkings.

		q Denk	na	over	maatregelen	die	de	verkeersverstopping	
kunnen	verlichten,	zoals	dagrandbelevering,	venster-
tijden	en	stedelijke	distributiecentra.

	– Wees	flexibel	waar	het	kan.	Niet	alles	is	te	vatten	in	regel-
tjes.

	– Denk	ook	in	termen	van	multimodale	knooppunten	waar	
verschillende	verkeersmodi	samenkomen.	Dat	kan	even-
tueel	met	daaraan	gekoppelde	bijkomende	dienstverle-
ning	(bv.	pakjesdienst).
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De	wereld	van	vandaag	is	een	geconnecteerde	wereld.	Mede	
dankzij	de	digitalisering	is	er	meer	gedeelde	informatie	be-
schikbaar	en	kunnen	o.a.	standaardprocessen	efficiënter	en	
effectiever	verlopen.
De	klassieke	samenwerking	tussen	burger	en	beleid	verloopt	
via	diverse	formeel	georganiseerde	adviesorganen,	zoals	de	
GECORO	(‘gemeentelijke	commissie	 ruimtelijke	ordening’,	
binnenkort	 ‘omgevingsraad’),	of	de	‘raad	lokale	economie’.	
Gaandeweg	 is	het	scala	aan	 informatie-,	 inspraak-,	 samen-
spraak-	 en	 co-creatiemogelijkheden	 echter	 veel	 ruimer	 ge-
worden.	Ook	de	te	verwachten	schaalvergroting	van	de	ge-
meenten	 dwingt	 om	 de	 klassieke	 manieren	 van	 werken	 te	
herdenken.

Hoe kansen creëren voor ondernemerschap met 
innovatie door samenwerking? 

1. VISIE 
Innovatie	kan	ingezet	worden	door	samen	een	visie	te	ont-
wikkelen	over	waar	men	de	komende	6	jaar	naartoe	wil,	ook	
specifiek	voor	het	domein	economie.
De lokale economie is te belangrijk om over te laten aan het 
toeval. Een goede planning is dus aan de orde. Bepaalde ingre-
pen vergen ook zodanig veel tijd, dat de stappen naar verande-
ring goed moeten worden voorbereid.
Elke gemeente heeft, net zoals ondernemers, nood aan een toe-
komstvisie. Binnen die toekomstvisie is het economisch beleids-
plan essentieel. Ondernemers zorgen immers niet alleen voor 
werkgelegenheid, ze zorgen ook voor een aanbod van producten, 
diensten, horeca, recreatie, gastronomie, … En dan spreken we 
nog niet over de uitstraling, het imago en de sfeer die een ge-
meente verkrijgt dankzij de ondernemersdynamiek. De economi-
sche kracht van een gemeente bestaat uit een samenspel van 
diverse groepen: productiebedrijven (in de kern of op bedrijven-
terreinen), toeristische infrastructuur, detailhandel en diensten 
(bij voorkeur in de kern). De vermenging en mix van deze func-
ties maakt een gemeente aantrekkelijk en aangenaam om te 
wonen en te verblijven. 
De opmaak van een economisch beleidskader vormt volgens 
UNIZO een essentieel onderdeel van de toekomstige ruimtelijke 
planning. Het BRV (beleidsplan ruimte Vlaanderen) voorziet 
immers dat elke gemeente diverse beleidskaders opmaakt, waar-
bij het economische beleidsplan zeker niet mag ontbreken. 
Elke gemeente is anders, heeft zijn eigen identiteit. Er moet dus 
een economisch beleidsplan op maat gemaakt worden. De be-
staande situatie en tendensen zijn daarbij het beste vertrekpunt. 

Het DNA van de gemeente of stad en een grondige analyse op 
basis van socio-economische kencijfers vormen hiervoor de basis. 
Dit kan, voor de detailhandel, perfect via de aangeleverde data 
en feitenfiches van VLAIO in samenwerking met de provincies. 
Een beleidsplan Economie is ook meer dan een detailhandels-
plan voor de kern. Het is een globaal plan voor alle ondernemers 
binnen of buiten de kern en op of buiten kmo- en industrieterrei-
nen. Verder gebeurt de uitwerking van beleidslijnen en het vast-
leggen van prioriteiten best in overleg met de belanghebbenden, 
de ondernemers dus, via structureel overleg of ad hoc.
Topics die in de toekomst zeker op ons afkomen, zijn de digitali-
sering (open data), de deeleconomie en het toenemend belang 
van een lokaal en supralokaal sociaal beleid, zoals de coördinatie 
van kinderopvang, de organisatie van buurt- en mantelzorg en 
de eerstelijns-zorgregio’s. De eerstelijnszone is de geografische 
omschrijving van het gebied waarin de lokale besturen en de 
zorgaanbieders die er hun zorg- en dienstverlening ontwikkelen, 
samenwerking tot stand brengen en hun verantwoordelijkheid 
opnemen voor de populatie van die eerstelijnszone (zo’n 75.000 
à 125.000 inwoners). In de eerstelijnszone komt het zwaartepunt 
te liggen van de ondersteuning van de praktijk of de dienstverle-
ning en van de intersectorale samenwerking lokale besturen-wel-
zijn-gezondheid. In zo’n zone is het belangrijk dat de invulling 
van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (met o.a. preventie, 
en sensibilisatie) nauw wordt besproken door de lokale besturen 
en alle spelers, ook de zelfstandige zorgverstrekkers.

2. SAMENSPRAAK
Innovatie	 door	 samenwerking	 ontstaat	 ook	 door	 samen-
spraak.	Meer	concreet	door	na	te	denken	over	vormen	van	
informatiedoorstroming, inwinnen van advies, inspraak, sa-
menspraak en co-creatie.	Dit	kan	formeel	georganiseerd	wor-
den	 per	 klassiek	 beleidsdomein	 (bv.	 GECORO/omgevings-
raad,	sport…)	of	thematisch,	bijvoorbeeld	ter	voorbereiding	
van	de	herinrichting	van	het	openbaar	domein	of	van	hinder	
bij	openbare	werken.	
In	beide	gevallen	is	het	gunstig	om	vooraf	goed	na	te	denken	
over	wie	de	belanghebbenden	zijn.	In	vele	gevallen	zijn	dat	
zeker	ook	de	ondernemers.	Zo	adviseren	we	om	in	de	GECO-
RO/omgevingsraad	 vanuit	 het	 ondernemerschap	 minstens	
de	productiebedrijven	buiten	de	kern	en	de	handel/diensten/
horeca	binnen	de	kern	op	te	nemen	(de	zogenaamde	‘vereni-
gingen	van	werkgevers	of	zelfstandigen’,	en	‘de	verenigingen	
van	handelaars’).
Daarnaast	bespreken	de	raden	lokale	economie	de	toestand	
van	de	lokale	economie	best	minstens	één	keer	per	jaar.	Zo	
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beperkt	de	rol	van	deze	raden	zich	niet	tot	de	rol	van	actieco-
mité	ten	voordele	van	de	lokale	handel.
Maak	ook	gebruik	van	de	bereidheid van velen om zich lokaal 
in te zetten	(bv.	via	een	projectbudget,	een	burgerbudget	of	
creatieve	brainstormsessies,	zoals	hackathons,	voor	het	op-
lossen	van	complexe	problemen).	Spreek	ondernemers	ook	
aan	op	hun	competenties.	
Naast referenda en de mogelijkheid om als burger topics te laten 
plaatsen op de gemeenteraad, verloopt de belangrijkste wettelijk 
georganiseerde manier van inspraak via de adviesraden. De 
meeste adviesraden zijn verplicht en hebben de opdracht om 
rond bepaalde thema’s zoals ruimtelijke ordening (GECORO, in 
de toekomst de Omgevingsraad), milieu, cultuur en sport, op 
een regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te 
adviseren. Deze raden zijn gebonden aan regels rond werkwijze, 
procedure, samenstelling en termijnen.
Elke gemeente is verplicht om een GECORO, of ‘gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening’, op te richten. Deze GECORO 
is multidisciplinair samengesteld en geeft advies over ruimtelijke 
plannen en grootschalige ingrepen. Deze raad wordt gewijzigd 
naar ‘Omgevingsraad’, waarbij zowel ruimtelijke ordening als 
milieu geïntegreerd aan bod komen. Gezien het belang, is de 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger vanuit de bedrijfswe-
reld hierbij vanzelfsprekend. Gezien de uitbreiding van de be-
voegdheden, is deze vertegenwoordiging best op te splitsen in 
zowel een afgevaardigde van werkgevers als een vanuit de han-
delaars. 
Naast de wettelijk verplichte inspraakinstrumenten, worden in 
sommige gemeenten ook economie-adviesraden opgericht. 
Deze verschijnen onder een verschillende benaming en met apar-
te bedoelingen: raad lokale economie, middenstandsraad, com-
merciële raad, centrummanagement, … De agenda’s van derge-
lijke adviesraden zijn echter niet eenduidig bepaald. Evenmin is 
het duidelijk wat de impact van deze raden is. 
Als er in een gemeente al een Adviesraad Gemeentelijke Econo-
mie is, dan beperkt de agenda zich vaak tot events en commer-
ciële acties. Er is echter één belangrijk agendapunt dat op geen 
enkele andere adviesraad ter sprake komt: het gemeentelijk 
economisch beleidsplan. Ondernemers staan garant voor het 
uitdenken en uitvoeren van de plannen. Hun plan geeft aan 
waar ze heen willen, wat ze willen bereiken. De zelfstandige on-
dernemers kunnen als experten de schepen van economie bege-
leiden van bij de analyse en visievorming, over het formuleren 
van doelstellingen, tot het opmaken van een actieprogramma. 
Ze zorgen ook voor een belangrijke reality check op het vlak van 
efficiëntie en economische opbrengst. De ondernemers zijn bo-

vendien ook betrokken partij. Nadat de gemeente de noodzake-
lijke instrumenten heeft aangereikt en de noodzakelijke voor-
waarden heeft vervuld, zijn het immers de ondernemers die het 
moeten waarmaken op economisch vlak. 
De inbreng van ondernemers in het lokaal en supralokaal sociaal 
beleid mag hierbij niet uit het oog verloren worden, onder meer 
rond kinderopvang via de Huizen van het Kind en naar aanlei-
ding van de instelling van eerstelijns-zorgregio’s. 
Naast bovenvermelde adviesraden, is het soms ook nuttig om an-
der, thematisch advies in te winnen, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van grote projecten, zoals openbare werken of andere topics.

Enkele aandachtspunten in de omgang met advies:
 – Ga pragmatisch te werk bij het bedenken van overleg: niet 
meer advies, maar beter advies.

  q Voor ondernemers moeten vergaderingen en overlegmo-
menten efficiënt zijn: vergaderen is een moment waar 
afgesproken wordt wie wat zal doen tegen wanneer. Het 
resultaat primeert en alle overlegmomenten die hiervoor 
nodig zijn, zal een ondernemer gerust inplannen. Een 
engagement als vertegenwoordiger in een adviesraad, in 
welk gedaante of met welke benaming ook, wordt echter 
vrijwillig opgenomen, in de ‘vrije tijd’ naast een meer dan 
voltijdse taak als eigenaar-ondernemer. 

  q Schat daarom de tijd en inzet van ondernemers naar 
waarde en laat adviesraden zo zinvol en efficiënt mo-
gelijk verlopen door een goede samenstelling, een rele-
vante agenda en een concrete opvolging. Al te vaak zijn 
bestaande adviesraden geen volwaardige overleg- en in-
spraakfora voor de diverse belangengroepen, laat staan 
dat met het advies in het college of de gemeenteraad 
rekening wordt gehouden. Het gaat dus zeker niet om 
meer, maar vooral om betere adviesraden. De juiste or-
ganisatie en samenstelling ervan moet door de noden 
van de gemeente worden bepaald. Indien nodig moet 
het aantal adviesraden beperkt worden en kunnen onder 
de koepel van een omgevingsraad en een adviesraad ge-
meentelijke economie afgebakende thema’s in een (tijde-
lijke) werkgroep behandeld worden.

  q Praktisch: stem de inspraakmomenten af op de momen-
ten dat de belanghebbenden vrij zijn.  

 – Geef echte inspraak aan ondernemers: inspraak primeert, 
niet het aantal ‘likes’ na de mededeling van een beleidsbe-
slissing.

  q Dit kan door effectief een debat/dialoog aan te gaan met hen 
in de adviesraad. Zo krijgt de ondernemer echte inspraak die 
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de samenleving van de gemeente mee vorm geeft. 
  q Speel als schepen en ambtenaar bevoegd voor lokale eco-

nomie ook een actieve, proactieve en reactieve rol.
  v Actief: betrek ondernemers structureel bij het ge-
meentelijk economisch beleid, via (een) goed georga-
niseerd(e) adviesra(a)d(en) en andere mogelijkheden 
voor dialoog. 

  v Proactief: neem economische dossiers tijdig op als 
agendapunt, zodat ondernemers vanaf het begin van 
elk denkproces betrokken worden. 

  v Reactief: doe vooral ook iets met de inbreng, de advie-
zen en de initiatieven van de participerende onderne-
mers. Ondernemersengagement eindigt niet enkel in 
geschreven advies, maar kan ook de aanzet zijn voor 
concrete acties en projecten, waarbij ondernemers de 
steun nodig hebben van de gemeente voor de effectie-
ve uitvoering. 

	– Stel	het juiste team samen:
  q Selecteer met zorg de vertegenwoordigers van de loka-

le belangengroepen. Vaak zetelen er in een adviesraad 
deelnemers die enkel voor hun eigen onderneming spre-
ken. Deze individuele stem bezoedelt echter een van de 
uitgangspunten van de adviesraad: een stem die spreekt 
voor vele ondernemers. UNIZO is hiervoor een uitgele-
zen partner aan tafel. Het is de enige ondernemersor-
ganisatie die alle lokale ondernemers, van eender welke 
sector en grootte, representatief vertegenwoordigt. Het 
is aan de UNIZO-vertegenwoordiger om constructief in 
twee richtingen te communiceren: UNIZO-standpun-
ten moeten duidelijk naar voor gebracht worden in de 
vergadering en wat bediscussieerd en beslist werd moet 
gecommuniceerd worden aan de uitgebreide achterban. 
De gemeente heeft UNIZO nodig om voorstellen af te 
toetsen en gedragen adviezen in te winnen, UNIZO heeft 
op haar beurt de gemeente nodig om haar verwachtin-
gen gerealiseerd te zien. 

  q Schakel ondernemers als experts in voor het gemeentelijk 
economisch beleidsplan en voor andere initiatieven die 
een impact kunnen hebben op het ondernemen.

3. TRANSPARANTIE
We	evolueren	van	een	hiërarchisch	naar	een	overlegmodel.	
Dit	werkt	enkel	wanneer	de	burger	en	de	ondernemer	serieus	
worden	genomen	en	er	transparant wordt gereageerd	op	de	
ingewonnen	adviezen	en	inzichten.
Neem de adviesinitiatieven ernstig. 

 – Investeer in informatieverstrekking en vorming.
 – Volg de adviezen op en koppel terug. Dit is onontbeerlijk 
voor een goede wisselwerking en samenwerking. 

 – Laat elke adviesraad de ruimte om zelf een visie te formule-
ren en zelf een aantal belangrijke dossiers of grote projecten 
op de agenda te zetten.

4. AANSPREEKPUNT VOOR ONDERNEMERS
Het	is	aangewezen	dat	er	een	bestuurlijk	en	ambtelijk	aan-
spreekpunt	is	voor	ondernemers	(de schepen en de ambte-
naar/dienst economie).	Op	die	manier	ontstaan	er	bestuur-
lijke	en	ambtelijke	behoeders	van	de	 lokale	economie	over	
alle	beleidsdomeinen	heen.	Overigens	is	werken	met	speci-
fieke	aanspreekpunten	ook	nuttig	voor	andere	thema’s	en	bij	
grote	projecten,	zoals	grote	openbare	werken	(bv.	een	hore-
ca-coach	of	bereikbaarheidsadviseur).	
Innovatie	en	co-creatie	worden	ook	gestimuleerd	door	kort	
op	de	bal	te	spelen.	Een	grote	wendbaarheid	van	de	bestuur-
lijke	en	ambtelijke	werking	is	daarbij	een	voorwaarde.

De ondernemer wil een duidelijk aanspreekpunt, waar hij ook 
buiten de conventionele uren terecht kan. Zowel persoonlijk, 
telefonisch als digitaal. De gemeentelijke diensten behandelen 
hun ondernemers als klant. De lokaal verankerde economie is 
een belangrijke dragende factor voor een levendige gemeente 
of stad: ze zorgt voor inkomsten in de gemeente- of stadskas, 
brengt mensen samen en zorgt voor tewerkstelling vlakbij. Een 
toegewijde dienst of minstens een persoon die de lokale econo-
mie centraal stelt, is daarom zeker aan de orde.
Deze dienst of persoon kan volgende rollen vervullen, zowel op 
beleidsmatig als op ambtelijk niveau:

 – Interne ambassadeur binnen het lokaal bestuur en de diensten
 – Verzamelaar en verspreider van kennis over de economie
 – Proactieve opvolging van de economische effecten van be-
paalde maatregelen

 – Persoonlijke bewegwijzering voor de individuele ondernemer 
binnen de gemeentelijke diensten en de opvolging van diens 
vragen

 – Persoonlijke rechtstreekse dienstverlening
De schaalvergroting door de nakende fusies van gemeenten 
creëert hiertoe zeker de noodzaak, maar biedt ook de organi-
satorische en budgettaire opportuniteit om dit te realiseren. 
Een aanspreekpunt kan ook thematisch georganiseerd wor-
den, bijvoorbeeld via een horecacoach, via een mobiliteits-
coach voor ingrijpende veranderingen qua verkeer en circula-
tie, via een bereikbaarheidsadviseur in het licht van grote 
openbare werken of via de aanstelling van een energiecoach 
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voor ondersteuning van ondernemers om hun energie-uitga-
ven te beperken.
Daarnaast mogen we ook de belangrijke rol van sociale onder-
nemers in het lokaal en supralokaal beleid niet uit het oog 
verliezen, zoals in de kinderopvang en de eerstelijnszorg.

5. GEGEVENS
Er	zijn	veel	data	beschikbaar,	bijvoorbeeld	over	de	onderne-
mingen,	vanuit	passantentellingen,	verkeerstellingen	of	de-
mografische	 gegevens.	 Data	 kunnen	 ingezet	 worden	 om	
eventuele	problemen	op	te	sporen	en	te	objectiveren.	Hier-
door	kunnen	zij	leiden	tot	een	oplossing	voor	die	problemen.	
Het	openbaar	domein	kan	hieraan	aangepast	worden	door	
wifi	te	voorzien.

6. INTERNATIONALE VERBROEDERINGEN
Bekijk	 bij	 internationale verbroederingen	 welke	 kansen	 dit	
kan	bieden	voor	de	lokale	economieën	van	de	betrokken	par-
tijen.	

7. ONTHAAL
Geen	 connectie	 zonder	 onthaal.	 Vergeet	 daarom	 niet	 de	
nieuwe ondernemers	 te	 onthalen.	 Hierdoor	 voelen	 ze	 zich	
sneller	thuis	en	vinden	ze	gemakkelijker	de	weg	naar	het	ge-
meentehuis.	Een	goed	georganiseerd	onthaal,	samen	met	de	
lokale	UNIZO-werkingen,	bevordert	ook	de	 integratie	 in	de	
lokale	ondernemersgemeenschap	en	creëert	misschien	ook	
nieuwe	opportuniteiten	voor	de	lokaal	geconnecteerde	eco-
nomie.

8. FUSIE VAN GEMEENTEN
Denk	ook	na	over	de	gevolgen	van	een	eventuele	fusie van 
gemeenten	 voor	 de	 betrokken	 ondernemers.	 Zo	 zullen	
straatnaamwijzigingen	kosten	met	zich	meebrengen	voor	de	
ondernemers.	
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UNIZO-beleidsaanbevelingen voor 
innovatie door samenwerking

Aanbeveling 9: 
Formuleer een algemene visie waarop de gemeen-
te/stad daarna verder bouwt

	– Ontwikkel	een	algemene	visie,	ook	specifiek	voor	het	do-
mein	ondernemen.	

	– Vertrek	 hiervoor	 vanuit	 de	 sterktes	 (DNA),	 aangevuld	
met	socio-economische	data.

	– Werk	ook	een	lokaal	en	supralokaal	sociaal	beleid	uit,	zo-
als	voor	kinderopvang	en	de	eerstelijns-zorgregio’s.

	– Voorzie	voldoende	budget	om	de	economische	ambities	
van	de	gemeente/stad	waar	te	maken.

Aanbeveling 10: 
Koop lokaal aan (of geef lokale spelers minstens 
een gelijkwaardige kans om te participeren) en ver-
mijd oneerlijke concurrentie

	– Denk	aan	geschenken	die	de	lokale	economie	ten	goede	
komen	(bv.	aankoopbonnen).

	– Stel	 alle	 aanbestedingen	 open	 voor	 alle	 spelers	 op	 de	
markt	 zodat	 de	 vrije	 markt	 optimaal	 kan	 functioneren.	
Het	afschermen	van	bepaalde	opdrachten	voor	bijvoor-
beeld	enkel	bedrijven	uit	de	sociale	economie	garandeert	
niet	steeds	dat	de	opdracht	aan	de	beste	prijs	uitgevoerd	
zal	worden.	

	– Kies	de	meest	geschikte	aanbestedingsprocedure	waar-
bij	moet	gezocht	worden	naar	de	inschrijver	die	de	beste	
prijs	voor	de	beste	kwaliteit	garandeert.

	– Zorg	voor	een	regelmatige	update	van	de	contactenlijst.	
		q Organiseer	op	regelmatige	tijdstippen	een	workshop	

waarbij	het	lokaal	aankoopbeleid	wordt	toegelicht	en	
waarbij	ondernemers	de	gelegenheid	krijgen	persoon-
lijk	kennis	te	maken	met	de	aankoopdiensten	van	de	
gemeente/stad.

		q Verzamel	op	continue	basis	de	gegevens	van	kmo’s	
die	geïnteresseerd	zijn	om	aan	aanbestedingen	deel	
te	nemen.	

		q Bied	aan	kmo’s	permanent	de	mogelijkheid	om	zich	
te	melden	voor	een	overheidsopdracht	wanneer	deze	
uitgeschreven	 wordt,	 en	 zo	 aan	 de	 lijst	 van	 aan	 te	
schrijven	bedrijven	te	worden	toegevoegd.

	– Werp	geen	onnodige	drempels	op:	
		q Wees	redelijk	bij	het	opleggen	van	sociale	clausules.	

Deze	 moeten	 ook	 haalbaar	 blijven	 voor	 kleinschalig	
georganiseerde	ondernemingen.	In	plaats	van	het	op-
leggen	van	quota	via	sociale	clausules,	werken	onder-
nemers	 liever	 met	 actieplannen	 om	 werkzoekenden	
op	 te	 leiden	 tot	 valabele	 arbeidskrachten.	 Een	 voor-
beeld	hiervan	is	Talentenwerf	in	Antwerpen.	Deze	sa-
menwerking	 tussen	 de	 stad	 en	 de	 sociale	 partners	
(werkgevers-	en	werknemersorganisaties)	slaagt	erin	
werkzoekenden	op	te	leiden	tot	valabele	arbeidskrach-
ten	in	de	bouw.

		q Denk	na	over	een	begeleidingstraject	zodat	ook	kleine	
ondernemingen	de	kans	krijgen	te	participeren	bij	een	
fundamentele	heroriëntering	van	de	aankooppolitiek.

		q Stel	bestekken	gratis	ter	beschikking	zonder	garantie	
uiteraard	 dat	 de	 opdracht	 binnengehaald	 wordt.	 Zo	
wordt	 er	 een	 drempel	 weggenomen	 voor	 de	 kmo’s,	
vooral	wanneer	dit	regelmatig	moet	betaald	worden.	

	– Informeer	deelnemende	kmo’s	snel	na	de	opening	van	
de	offertes,	zodat	zij	de	opdracht	kunnen	 inplannen	of	
bij	 een	 negatief	 antwoord	 zich	 op	 andere	 opdrachten	
kunnen	focussen.

	– Duid	 bij	 gecombineerde	 dossiers	 één	 coördinator	 aan	
die	het	dossierproces	bewaakt	en	kan	en	mag	beslissen.	
Dit	kan	bijvoorbeeld	ook	een	ambtenaar	van	de	techni-
sche	dienst	zijn.	

	– Budgetteer	 overheidsopdrachten	 en	 reserveer/blokkeer	
de	nodige	bedragen	bij	het	aanbesteden	van	de	werken	
(met	daarbij	een	marge	om	rekening	te	kunnen	houden	
met	prijsherzieningen	en	meerwerken).

	– Daarnaast	zou	het	goed	zijn	om	gelden	die	voorzien	zijn	
voor	een	geblokkeerd	dossier	in	afwachting	door	te	slui-
zen	naar	dossiers	die	wel	al	afgerond	kunnen	worden.

	– Respecteer	de	wettelijke	betalingstermijnen.	
	– Eis	 formeel	 dat	 de	 in	 België	 toepasselijke	 minimumlo-
nen	betaald	worden	door	het	bijvoegen	van	een	verbinte-
nis/verklaring	 bij	 de	 offerte.	 Treed	 daarnaast	 op	 tegen	
diegenen	die	de	verbintenis	om	de	Belgische	wettelijke	
minimumlonen	te	betalen	niet	naleven,	door	hen	te	we-
ren	of	de	opdracht	in	te	trekken.

	– Spreid	 investeringen	 over	 de	 volledige	 legislatuur	 van	
zes	jaar	en	onafhankelijk	van	verkiezingen.	Hierdoor	ont-
staat	 een	 gelijkmatiger	 investeringsritme,	 hetgeen	 ge-
makkelijk	werkt	voor	bedrijven.

	– Stel	bij	samenaankoop	een	charter	op	om	de	lokale	onder-
nemers	de	kans	te	geven	deel	te	nemen,	alsook	om	be-
paalde	vormen	van	oneerlijke	concurrentie	te	vermijden.
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Aanbeveling 11: 
Organiseer authentieke communicatie en samen-
spraak met alle belanghebbenden

	– Organiseer	 naast	 de	 wettelijk	 voorziene	 adviesraden,	
ook	een	overleg	lokale	economie	waarbij	het	accent	ligt	
op	 de	 economische	 ontwikkeling	 van	 de	 gemeente	 of	
stad.

	– Voer	ook	dialoog	met	de	sociale	ondernemers,	zoals	in	
de	kinderopvang	(Huizen	van	het	Kind),	en	met	de	zelf-
standige	zorgverstrekkers	(bv.	in	het	kader	van	de	eerste-
lijns-zorgregio’s).

	– Organiseer	thematisch	advies	onder	meer	bij	belangrijke	
gebeurtenissen	 op	 het	 openbaar	 domein,	 waaronder	
events.

	– Houd	volgende	aandachtspunten	in	de	omgang	met	ad-
vies,	voor	ogen:

		q Ga	pragmatisch	te	werk	bij	het	bedenken	van	overleg:	
niet	meer	advies,	maar	beter	advies.

		v Voor	 ondernemers	 moeten	 vergaderingen	 en	
overlegmomenten	 efficiënt	 zijn:	 vergaderen	 is	
een	moment	waar	afgesproken	wordt	wie	wat	zal	
doen	tegen	wanneer.	Het	resultaat	primeert	en	alle	
overlegmomenten	die	hiervoor	nodig	zijn,	zal	een	
ondernemer	 gerust	 inplannen.	 Een	 engagement	
als	vertegenwoordiger	 in	een	adviesraad,	 in	welk	
gedaante	of	met	welke	benaming	ook,	wordt	ech-
ter	vrijwillig	opgenomen,	in	de	‘vrije	tijd’	naast	een	
meer	dan	voltijdse	taak	als	eigenaar-ondernemer.		

		v Schat	daarom	de	tijd	en	inzet	van	ondernemers	naar	
waarde	 en	 laat	 adviesraden	 zo	 zinvol	 en	 efficiënt	
mogelijk	verlopen	door	een	goede	samenstelling,	
een	relevante	agenda	en	een	concrete	opvolging.	
Al	 te	 vaak	 zijn	 bestaande	 adviesraden	 geen	 vol-
waardige	overleg-	en	inspraakfora	voor	de	diverse	
belangengroepen,	laat	staan	dat	met	het	advies	in	
het	college	of	de	gemeenteraad	rekening	wordt	ge-
houden.	Het	gaat	dus	zeker	niet	om	meer,	maar	
vooral	 om	 betere	 adviesraden.	 De	 juiste	 organi-
satie	en	samenstelling	ervan	moet	door	de	noden	
van	 de	 gemeente	 worden	 bepaald.	 Indien	 nodig	
moet	 het	 aantal	 adviesraden	 beperkt	 worden	 en	
kunnen	onder	de	koepel	van	een	omgevingsraad	
en	een	adviesraad	 gemeentelijke	 economie	afge-
bakende	thema’s	in	een	(tijdelijke)	werkgroep	be-
handeld	worden.

		v Praktisch:	 stem	 uw	 inspraakmomenten	 af	 op	 de	

momenten	dat	de	belanghebbenden	vrij	zijn.		
		q Geef	echte	 inspraak	aan	ondernemers:	 inspraak	pri-

meert,	 niet	 het	 aantal	 ‘likes’	 na	 de	 mededeling	 van	
een	beleidsbeslissing.

		v Dit	 kan	 door	 effectief	 een	 debat/dialoog	 aan	 te	
gaan	met	hen	in	de	adviesraad.	Zo	krijgt	de	onder-
nemer	echte	inspraak	om	de	samenleving	van	de	
gemeente	mee	vorm	te	geven.	

		v Speel	als	schepen	en	ambtenaar	bevoegd	voor	lo-
kale	economie	ook	een	actieve,	proactieve	en	reac-
tieve	rol	voor	geëngageerde	ondernemers:		
•		Actief:	 betrek	 ondernemers	 structureel	 bij	 het	

gemeentelijk	economisch	beleid,	via	(een)	goed	
georganiseerd(e)	 adviesra(a)d(en)	 en	 andere	
mogelijkheden	voor	dialoog.	

•		Proactief:	neem	economische	dossiers	tijdig	op	
als	 agendapunt,	 zodat	 ondernemers	 vanaf	 het	
begin	van	elk	denkproces	betrokken	worden.

•		Reactief:	doe	vooral	ook	iets	met	de	inbreng,	de	
adviezen	en	de	initiatieven	van	de	participeren-
de	 ondernemers.	 Ondernemersengagement	
eindigt	 niet	 enkel	 in	 een	 geschreven	 advies,	
maar	kan	ook	de	aanzet	zijn	voor	concrete	acties	
en	projecten,	waarbij	ondernemers	de	steun	no-
dig	hebben	van	de	gemeente	voor	de	effectieve	
uitvoering.	

		q Stel	het	juiste	team	samen:
		v Selecteer	met	zorg	de	vertegenwoordigers	van	de	
belangengroepen	 in	 uw	 gemeente.	 Vaak	 zetelen	
er	 in	 een	 adviesraad	 deelnemers	 die	 enkel	 voor	
hun	eigen	onderneming	spreken.	Deze	individuele	
stem	bezoedelt	echter	een	van	de	uitgangspunten	
van	de	adviesraad:	een	stem	die	spreekt	voor	vele	
ondernemers.	 UNIZO	 is	 hiervoor	 een	 uitgelezen	
partner	aan	tafel.	Het	is	de	enige	ondernemersor-
ganisatie	die	alle	ondernemers,	van	eender	welke	
sector	en	grootte	 in	uw	gemeente,	representatief	
vertegenwoordigt.	 Het	 is	 aan	 de	 UNIZO-verte-
genwoordiger	om	constructief	 in	 twee	 richtingen	
te	 communiceren:	 UNIZO-standpunten	 moeten	
duidelijk	naar	voor	gebracht	worden	 in	de	verga-
dering	en	wat	bediscussieerd	en	beslist	werd	moet	
gecommuniceerd	worden	aan	de	uitgebreide	ach-
terban.	De	gemeente	heeft	UNIZO	nodig	om	voor-
stellen	 af	 te	 toetsen	 en	 gedragen	 adviezen	 in	 te	
winnen,	UNIZO	heeft	op	haar	beurt	de	gemeente	
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nodig	om	haar	verwachtingen	gerealiseerd	te	zien.	
		v Schakel	ondernemers	als	 experts	 in	 voor	het	ge-
meentelijk	economisch	beleidsplan	en	voor	ande-
re	 initiatieven	die	een	 impact	kunnen	hebben	op	
het	ondernemen.

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

	– Neem	de	adviesinitiatieven	serieus.	
		q Door	te	investeren	in	informatieverstrekking	en	vorming
		q Door	adviezen	op	te	volgen	en	terug	te	koppelen	en	

zo	een	goede	wisselwerking	en	samenwerking	te	be-
komen.

Aanbeveling 12: 
Zet specifieke aanspreekpunten voor 
ondernemers op

	– Bundel	 in	het	 college	 van	burgemeester	 en	 schepenen	
alle	 economische	bevoegdheden	bij	 één	persoon	 (eco-
nomie	algemeen,	horeca	&	toerisme,	landbouw,	handel).

	– Stel	een	ambtenaar	economie	aan,	eventueel	aangevuld	
met	 een	 horeca-coach.	 Op	 die	 manier	 ontstaan	 er	 be-
stuurlijk	 en	 ambtelijk	 behoeders	 van	 het	 lokaal	 econo-
misch	apparaat,	over	alle	beleidsdomeinen	heen.		
Een	 schepen	 en	 ambtenaar	 (dienst)	 lokale	 economie	
kunnen	volgende	rollen	vervullen,	zowel	op	beleidsmatig	
als	op	ambtelijk	niveau:

		q Interne	ambassadeur	binnen	het	lokaal	bestuur	en	de	
diensten

		q Verzamelaar	en	verspreider	van	kennis	over	de	econo-
mie

		q Proactieve	 opvolging	 van	 de	 economische	 effecten	
van	bepaalde	maatregelen

		q Persoonlijke	 bewegwijzering	 voor	 de	 individuele	 on-
dernemer	binnen	de	gemeentelijke	diensten

		q Persoonlijke	dienstverlening	aan	de	ondernemers
Een	 ambtenaar	 lokale	 economie	 is	 meer	 dan	 een	 ver-
edelde	secretaris	van	een	adviesraad	economie	of	louter	
een	uitvoerder	van	commerciële	acties.

	– Stel	ook	thematisch	specifieke	aanspreekpunten	aan:
		q Via	de	Huizen	van	het	Kind	rond	kinderopvang
		q In	het	kader	van	de	eerstelijns-zorgregio’s
		q Rond	preventie	in	de	zorg,	bijvoorbeeld	in	het	kader	

van	het	project	‘gemeente	op	schema’	(uitrol	medica-
tieschema)

		q Een	mobiliteitscoach	voor	ingrijpende	veranderingen	
qua	verkeer	en	circulatie

		q Een	bereikbaarheidsadviseur	naar	aanleiding	van	gro-
te	openbare	werken	

		q Een	energiecoach	om	ondernemers	te	ondersteunen	
in	hun	streven	om	hun	energie-uitgaven	te	beperken	

		q Een	logicoach	voor	ondernemers	die	hun	logistiek	wil-
len	optimaliseren

Aanbeveling 13: 
Creëer mogelijkheden voor nieuwe connecties

	– Controleer	 welke	 gegevens	 beschikbaar	 zijn	 en	 deel	
deze.

	– Ondersteun	de	connectie	tussen	onderwijs	en	onderne-
men	door	bedrijfsbezoeken,	demonstratie-events	en	sta-
ges.

	– Bekijk	 bij	 internationale	 verbroederingen	 welke	 kansen	
dit	kan	bieden	voor	de	lokale	economieën	van	beide	par-
tijen.	Organiseer	een	economische	missie	naar	zuster-
gemeentes	 of	 -steden	 met	 de	 ondernemers	 die	 hierin	
geïnteresseerd	zijn.

	– Organiseer	 op	 regelmatige	 tijdstippen	 een	 workshop	
waarbij	 het	 lokaal	 aankoopbeleid	 wordt	 toegelicht	 en	
waarbij	ondernemers	de	gelegenheid	krijgen	persoonlijk	
kennis	 te	 maken	 met	 de	 aankoopdiensten	 van	 de	 ge-
meente/stad.

	– Geen	connectie	zonder	onthaal.	
		q Onthaal	 uw	 nieuwe	 ondernemers.	 Dit	 is	 goed	 voor	

hun	integratie	binnen	de	lokale	gemeenschap.
		q Verbind	ook	nieuwe	inwoners	met	het	lokaal	onderne-

merschap.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 naar	 aanleiding	 van	
de	lokale	onthaalmomenten	voor	nieuwe	inwoners.

31



WAARDE 4
KLANTGEDREVENHEID in  

een belevings- en betekeniseconomie

#UNIZO 

kiest 
2018

32



De	economie	is	sterk	aan	het	veranderen.	Verbondenheid,	de	
centrale	positie	van	de	klant,	het	belang	van	waarden,	de	op-
komst	van	de	deeleconomie	(gebruikmaken	van	een	dienst	
wordt	belangrijker	dan	het	hebben	van	een	product),	sociaal	
ondernemerschap,	 de	 groeiende	 waardering	 voor	 het	 per-
soonlijk	verhaal	van	de	mens	achter	het	product,	de	beleving	
en	de	zorg	voor	de	lange	termijn	zijn	daar	maar	enkele	uitin-
gen	van.	

HOE INSPELEN OP KLANTGEDREVENHEID IN 
EEN BELEVINGS- EN BETEKENISECONOMIE?

1. ONTZORGEN
Herbekijk	 regelmatig	de	bestaande	 reglementen	en	beperk	
de	administratieve overlast	voor	ondernemers	via	de	moge-
lijkheden	die	de	digitalisering	biedt.	Wat	sterk	gewaardeerd	
wordt,	is	ontzorging	van	ondernemers	door	een	constructie-
ve houding,	bijvoorbeeld	wanneer	een	ondernemer	op	infor-
mele	wijze	 raad	vraagt	 voor	de	 voorbereiding	van	een	ver-
gunningsaanvraag.	Binnen	de	administratie	kan	men	onder	
meer	ook	werken	met	gemengde teams	om	complexe	dos-
siers	aan	 te	pakken.	Zo	wordt	de	ondernemer	niet	van	het	
kastje	naar	de	muur	gestuurd.	

 – Ondernemers willen ondernemen en zich niet door een klu-
wen aan regeltjes moeten worstelen. 

 – Een ondernemer wil weten wat de doelstellingen zijn. Hij 
verwacht klare en duidelijke reglementen, zowel qua taal als 
qua toepassingsgebied. 

 – De gemeente moet tijdig anticiperen op nieuwe maatschap-
pelijke fenomenen en moet deze integreren in haar regle-
menten. De inzameling van data en de deeleconomie zijn 
hier voorbeelden van.

 – Regels en reglementen moeten worden afgestemd op boven-
lokale reglementen (zowel regionaal, provinciaal als fede-
raal).

 – Recent werd het principe van de unieke gegevensinzameling 
ingevoerd, het zogenaamde ‘only once-principe’. Gemeen-
ten kunnen slechts eenmaal de gegevens of informatie opvra-
gen bij de ondernemer. De ondernemer kan in principe wei-
geren indien gegevens onnodig opnieuw worden opgevraagd. 
Gemeentes die maximaal en proactief gebruik maken van 
gegevens die ze ter beschikking hebben, bv. uit de Kruispunt-
bank van Ondernemingen (KBO), zorgen voor een adminis-
tratieve ontlasting bij ondernemers (en bij zichzelf ).

 – Moderne ondernemers communiceren bij voorkeur via elek-
tronische weg met de overheid. Daarom moet de gemeente 
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zo veel mogelijk inzetten op digitale transformatie. Deze di-
gitalisering moet verder gaan dan het louter digitaliseren 
van papieren formulieren. Het gaat over de volledige digita-
le integratie van de administratieve processen en de volledi-
ge integratie van de gegevensbanken van onze overheden. 

2. BEDRIJVIGE KERNEN
De	 klantgedrevenheid	 vergroot	 eveneens	 door	 het	 kiezen	
voor	bedrijvige en levendige kernen	waar	wonen,	werken	en	
ontspanning	zoveel	mogelijk	gebundeld	worden.	Dit	is	me-
teen	ook	een	bijdrage	aan	de	sociale	cohesie	in	een	gemeen-
te	of	stad,	met	gunstige	effecten	op	de	veiligheid.
Ook	evenementen, markten, toerisme en horeca	zijn	van	be-
lang.	Een	gemeente	waar	iets	te	beleven	valt,	verhoogt	haar	
aantrekkelijkheid	voor	jongeren	en	vermijdt	een	kennisvlucht	
naar	de	grotere	steden.
Horeca	is	een	belevenis	op	zich	en	ondersteunt	het	toerisme,	
de	recreatie	en	de	beleving	van	een	gemeentelijke	kern.	Zorg	
daarom	 voor	 een	 horeca-beleidsplan	 en	 stel	 een	 hore-
ca-coach	aan	om	horecaondernemers	te	begeleiden.

Horeca en toerisme bestaan uit de samenstelling van verschil-
lende elementen zoals erfgoed (o.a. bezienswaardigheden en 
volkscultuur) en het vrije tijds- en recreatie-aanbod (bv. evene-
menten, ontmoetingen en gastronomie).
Alle ondernemers hebben er alle belang bij om actief mee te 
denken aan de toeristische kwaliteiten en aantrekkingskracht 
van hun omgeving. Een gemeente of streek is interessant voor 
de bezoeker als ook de bewoners en ondernemers de verblijfs-
kwaliteiten hoog inschatten.
Het ondernemerschap in de toeristische sector en de horeca in 
al haar vormen is een belangrijk element van beleving. Het is 
ook een ondersteunende factor bij het winkelen, bij toerisme 
en bij (cultuur)beleving. Daarnaast kan toerisme ook opportu-
niteiten creëren voor alle ondernemers. Denk maar aan de 
handelaar die een lokaal product in de kijker zet.

3. OPENBAAR DOMEIN
Draag	zorg voor het openbaar domein,	met	inbegrip	van	de	
netheid	van	zowel	gemeentekernen	als	ambachtelijke	terrei-
nen	(bv.	door	management	van	bedrijventerreinen,	estheti-
sche	bekleding	van	afsluitingen	van	werven,	innovatieve	af-
valinzamelingssystemen	en	duurzaam	materiaalgebruik).
Bekijk	bij	herinrichting	van	het	openbaar	domein	ook	of	het	
praktisch	 bruikbaar	 blijft,	 bijvoorbeeld	 voor	 de	 wekelijkse	
markt	of	voor	leveranciers	van	goederen	en	diensten	(vracht-
wagentoets).

In steden of aan de kust ligt de meerwaarde van innovatieve 
oplossingen voor afvalinzameling voor de hand:

 – Minder vuilniswagens door de (winkel)straten. 
 – Geen of minder vuilniszakken op straat waar ze kunnen 
wegwaaien, of waar dieren ze kunnen openscheuren. Daar-
door ook minder risico op zwerfvuil. 

 – Bewoners kunnen met hun afval op elk moment ergens te-
recht, waardoor ze het hinderlijk afval niet langdurig (tot de 
volgende ophaling) moeten bijhouden.  

4. VEILIGHEID
Creëer	 een	 veilige omgeving	 en	 ondersteun	 ondernemers	
hierin	(bv.	door	preventieadvies,	overleg	over	het	zonaal	vei-
ligheidsplan,	 het	 Buurtinformatienetwerk	 Zelfstandigen	
(BIN-Z)	en	blauw	op	straat	bij	evenementen	en	op	bedrijven-
terreinen).

Veiligheid is niet alleen de opdracht van de politie. Alle zaken 
die het veiligheidsgevoel van ondernemers kunnen aantasten, 
moeten worden aangepakt. Denk aan slecht onderhouden 
voetpaden, gevaarlijke verkeerssituaties, samenlevingsconflic-
ten, druggebruik, vuilnis op straat, hondenpoep, gebrek aan 
sociale controle en sociale cohesie, …. Met andere woorden, 
het is dus ook de opdracht van heel wat diensten en organisa-
ties om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten. 
Maar ook de ondernemers moeten een bijdrage leveren in de 
aanpak van onveiligheidsproblematiek. Door het nemen van 
een aantal preventieve beveiligingsmaatregelen kunnen zij de 
veiligheid van hun handelswaar, hun zaak en hun persoonlijke 
integriteit aanzienlijk verhogen. 
Bekijk specifiek het veiligheidsrisico dat zorgverstrekkers lopen, 
vooral tijdens de wachtdiensten. Uit een enquête van het 
Vlaams Artsensyndicaat bleek dat bijna 6 op de 10 huisartsen 
zich al een of meerdere keren bedreigd hebben gevoeld.
De gemeente heeft een sleutelrol om bovenstaande partijen te 
betrekken, te informeren en te sensibiliseren om op die manier 
een veilige omgeving te creëren. 

5. KINDEROPVANG
Voorzie	kinderopvang	buiten	de	normale	werkuren	en	in	het	
weekend.	Er	is	nood	aan	een	sterke	regie kinderopvang	die	
voldoende	 (financiële)	ondersteuning	 voorziet	 voor	 sociale	
ondernemers	in	de	kinderopvang	en	voor	starters	in	het	bij-
zonder.	Activeer	daarbij	samenwerking	tussen	lokale	bedrij-
ven/kmo’s	en	de	kinderopvang.	Het	lokale	Huis	van	het	Kind	
speelt	op	dat	vlak	een	belangrijke	rol	als	verbindende	sector.	
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Dit kan ook gekaderd worden in een goed lokaal werkgelegen-
heidsbeleid. Werken betekent zoveel meer dan alleen een job 
hebben en is veel meer dan een bron van inkomsten. Werken 
is ook een bron van zelfontplooiing en persoonlijkheidsvor-
ming. Een goed gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid bekijkt 
werken dan ook ruimer dan alleen de job op zich. Als lokaal 
bestuur kan een gemeente een breed werkgelegenheidsbeleid 
voeren in aanvulling op het Vlaamse beleid en zonder dat ze 
zelf jobs moet creëren. 
De ideale gemeente of stad is een plek waar er werk is, waar 
ondernemers gemakkelijk de juiste mensen vinden, men ge-
makkelijk en op tijd op het werk geraakt en er scholen en kin-
deropvang zijn. Een ondernemer vindt het belangrijk om de 
juiste mensen te vinden, maar het is ook van belang dat deze 
personeelsleden goed op het werk geraken, dat ze voldoende 
kinderopvang hebben en dat er voor de kinderen ook iets te 
beleven valt. Daarnaast moet ook de nodige dienstverlening in 
de buurt zijn. Een ‘moderne’ werknemer is een werknemer die 
verschillende taken combineert en naast werknemer is hij/zij 
ook vader/moeder, partner of vriend(in). 

6. GELIJK SPEELVELD
Rond	de	deel-	en	sociale	economie	moet	een	gelijk speelveld 
gecreëerd	worden.	Bij	initiatieven	zoals	gezamenlijke	aanko-
pen,	repair	cafés,	pop-upbars,	concessies	en	korte	keten-ini-
tiatieven	 zouden de bestaande lokale economische spelers 
zoveel mogelijk betrokken moeten worden om zo oneerlijke 
concurrentie tegen te gaan.

7. ONDERNEMERS IN MOEILIJKHEDEN
We	moeten	zonder	vooroordelen	oog	hebben	voor	de	speci-
fieke	noden	van	ondernemers in moeilijkheden (door	bv.	so-
ciaal	onderzoek	in	functie	van	het	tijdelijk	recht	op	leefloon,	
overheidssubsidies	 voor	 tewerkstelling	 volgens	 artikel	 60,	
tijdelijke	 opvang	 in	 noodwoningen	 en	 doorverwijzing	 naar	
gespecialiseerde	diensten).
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UNIZO-beleidsaanbevelingen 
voor klantgedrevenheid

Aanbeveling 14: 
Beperk de administratieve overlast tot 
een minimum

	– Houd	reglementen	eenvoudig.
		q Controleer	 reglementen	 regelmatig	 op	 hun	 doelma-

tigheid	en	actualiteitswaarde.
		q Waak	over	de	leesbaarheid	van	de	reglementen.	
		q Vereenvoudig	procedures	waar	het	kan.
		q Vertrek	 vanuit	 de	 doelstellingen	 van	 het	 reglement,	

niet	vanuit	de	letter.	
	– Communiceer	 ook	 via	 elektronische	 weg.	 Het	 inzetten	
op	digitalisering	moet	verder	gaan	dan	het	louter	digita-
liseren	van	papieren	formulieren.	Het	gaat	over	de	volle-
dige	digitale	integratie	van	de	administratieve	processen	
én	 de	 volledige	 integratie	 van	 de	 gegevensbanken	 van	
onze	overheden.

	– Formuleer	een	procedure	voor	klachtenbehandeling.
	– Ondersteun	de	ondernemers	die	een	vergunning	aanvra-
gen.

		q Voorzie	(of	werk	mee	aan)	een	klantvriendelijk	digitaal	
‘omgevingsloket’	voor	het	indienen	van	digitale	aan-
vraagdossiers	voor	vergunningen.

		q Sta	 open	 voor	 ondernemers	 die	 op	 informele	 wijze	
raad	 vragen	 bij	 de	 voorbereiding	 van	 een	 vergun-
ningsaanvraag.	 Bij	 verzoeken	 tot	 voorafgaande	 pro-
jectvergaderingen	 voor	 vergunningsaanvragen	 met	
verplicht	advies	van	de	Omgevingsvergunningscom-
missie	 (OVC),	 moeten	 deze	 georganiseerd,	 gefacili-
teerd	 en	 begeleid	 worden	 op	 een	 constructieve	 ma-
nier,	 eventueel	 met	 aanwezigheid	 van	
derde-belanghebbenden	 als	 de	 ondernemer-vergun-
ningsaanvrager	daarom	verzoekt.			

		q Voorzie	in	gebruiksvriendelijke	handleidingen	over	de	
omgevingsvergunning	 en	 het	 digitale	 omgevingslo-
ket.	Voorzie	via	de	uitwerking	van	een	 luik	 ‘Veel	Ge-
stelde	Vragen’	(FAQ)	op	bijvoorbeeld	de	gemeentelij-
ke	 website	 een	 breed	 opvangnet	 voor	 vragen	 over	
omgevingsvergunningen.

		q Laat	complexe	aanvragen	behandelen	door	een	multi-
disciplinair	 team.	Hierdoor	wordt	 vermeden	dat	on-
dernemers	te	lang	moeten	wachten	op	een	antwoord	
of	van	het	kastje	naar	de	muur	worden	gestuurd.

		q Beperk	de	belasting	of	retributie	op	het	indienen	van	
vergunningsaanvragen,	of	het	afleveren	van	adminis-
tratieve	stukken	zoals	vergunningen,	tot	een	strikt	mi-
nimum.

Aanbeveling 15: 
Werk aan een basis-veiligheidsgevoel

	– Geef	ondernemers	inspraak	in	het	veiligheidsbeleid	door	
hen	te	betrekken	bij	het	opstellen	van	de	krachtlijnen	van	
het	zonaal	veiligheidsplan.

	– Zorg	voor	meer	blauw	op	straat,	 vooral	 tijdens	de	sol-
den-	en	eindejaarsperiode.	

	– Besteed	 voldoende	 aandacht	 aan	 preventie.	 Een	 ge-
meente	kan	heel	wat	preventieve	maatregelen	nemen	die	
de	veiligheid	en	het	veiligheidsgevoel	verhogen:

		q Via	logistieke	en	financiële	steun	aan	Buurtinformatie-
netwerken	 voor	 zelfstandige	 ondernemers	 (‘BIN-Z’)	
en	een	goede	communicatie	hierover	naar	onderne-
mers	toe.	

		q Via	overleg	met	de	zorgsector	over	agressie,	inbraak	
en	overvallen,	in	het	bijzonder	tijdens	de	wachtdienst.

		q Via	camerabewaking	op	risicovolle	plaatsen.
		q Via	GAS-boetes	om	op	te	treden	tegen	specifieke	vor-

men	van	overlast	en	andere	vormen	van	criminaliteit.	
		q Via	 het	 stimuleren	 van	 het	 gebruik	 van	 betaaltermi-

nals,	 begeleiding	 door	 de	 politie	 op	 vraag	 van	 een	
zorgverstrekker	of	begeleiding	door	een	chauffeur	tot	
aan	de	voordeur	van	de	patiënt.

	– Zorg	 voor	 een	 centraal	 aanspreekpunt	 (veiligheids-
coach)	 voor	 ondernemers	 die	 met	 een	 veiligheidspro-
bleem	te	kampen	hebben	of	meer	informatie	willen	over	
veiligheid.	 Zorg	 vervolgens	 voor	 de	 nodige	 ondersteu-
ning	en	begeleiding	op	vlak	van	veiligheid	(bv.	technop-
reventieve	 adviseurs,	 inbraakscan	 door	 politie,	 aanbie-
den	van	risicoanalyse,	…).	

Aanbeveling 16: 
Zorg voor uitstraling door een net(te) en groen(e) 
gemeente, stad of bedrijventerrein

	– Waak	over	de	algemene	netheid	en	begroening	van	het	
openbaar	domein,	zowel	in	de	kernen	van	de	gemeente,	
als	daarbuiten	en	op	bedrijventerreinen.

	– Zorg	bij	(grote)	werven	voor:	
		q stijlvolle	en	esthetische	bekleding	van	afsluitingen
		q een	goede	organisatie	van	de	werf

	– Onderzoek	 nieuwe,	 innovatieve	 afvalinzamelsystemen	
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of	ingrepen	die	afval	vermijden.
		q Sorteerstraten
		q Slimme	vuilnisbakken	
		q Herbruikbare	bekers

	
Aanbeveling 17: 
Bied een aangename bezoekervaring door 
levendige markten, leuke events, een goede horeca 
en een aantrekkelijk toeristisch aanbod

	– Bekijk	het	toeristisch	aanbod	op	niveau	van	de	streek.
	– Integreer	het	beleid	rond	toerisme	in	het	economisch	be-
leid.

	– Werk	samen	met	de	sectoren	aan	een	kwaliteitsverbete-
ring	 van	 het	 aanbod	 (bv.	 via	 opleiding	 klantenservice,	
vermarkting	streekproducten,	inrichting	markt	en	terras-
sen	en	samenwerking	tussen	aanbieders).

	– Orden	en	animeer	de	wekelijkse	markt.
	– Zorg	voor	een	fair	speelveld	voor	alle	actoren:	bed	and	
breakfast,	Airbnb,	hotels.

	– Bedenk	bij	events:
		q of	en	hoe	er	meerwaarde	voor	de	ondernemers	kan	

gecreëerd	worden.
		q hoe	ondernemers	betrokken	kunnen	worden.

	– Informeer	de	ondernemers	tijdig	over	mogelijke	overlast	
en	bekijk	met	hen	hoe	deze	geminimaliseerd	kan	wor-
den.	 Voorzie	 een	 proportionele	 vermindering	 van	 de		
terrastaks	 of	 andere	 taksen	 voor	 het	 gebruik	 van	 het	
openbaar	 domein,	 wanneer	 er	 toch	 overlast	 optreedt		
of	 wanneer	 het	 openbaar	 domein	 niet	 kan	 gebruikt		
worden.

	– Zorg	ervoor	dat	ook	kinderen	en	 jongeren	 iets	kunnen	
beleven	 door	 bijvoorbeeld	 een	 aanbod	 van	 samen-stu-
deerplekken	in	de	bibliotheek.

Aanbeveling 18: 
Besteed ook aandacht aan ondernemers 
die het moeilijk hebben

	– Beperk	zoveel	mogelijk	het	omzetverlies	door	hinder	bij	
openbare	werken	of	events.	Verzacht	dit	ook	met	een	sa-
menhangend	beleid	gebaseerd	op	volgehouden	overleg	
met	de	betrokken	handelaars	en	bewoners.

	– Ga	respectvol	en	zonder	vooroordelen	om	met	de	onder-
nemer	als	persoon,	door:

		q de	bevolking	te	sensibiliseren	voor	het	belang	van	lo-
kaal	ondernemerschap.

		q de	 waanideeën	 over	 ondernemers	 te	 bestrijden.	 De	

overgrote	 meerderheid	 van	 de	 ondernemers	 is	 be-
trouwbaar.	13%	van	de	ondernemers	verzeilt	in	lang-
durige,	 aanhoudende	 moeilijkheden	 door	 gebeurte-
nissen	die	zij	zelf	niet	de	hand	in	hebben.	

		q de	 tewerkstelling	 te	 faciliteren	 van	 die	 ondernemers	
die	gedwongen	zijn	om	over	te	stappen	naar	een	an-
der	 statuut.	 Dit	 door	 het	 openstellen	 van	 vacatures	
voor	gewezen	zelfstandigen.	Zij	hebben	hun	vaardig-
heden	vooral	op	de	werkvloer	verworven	en	kunnen	
daar	bijgevolg	geen	diploma’s	van	voorleggen.	Dyzo	
vzw	biedt	zichzelf	overigens	aan	als	potentiële	tewerk-
stellingsplaats	voor	leefloners	in	het	kader	van	art.	60	
(met	het	OCMW	als	werkgever).	Gewezen	onderne-
mers	 zijn	 als	 ervaringsdeskundigen	 in	 het	 onderne-
men	 immers	 in	 het	 voordeel	 bij	 hulpverlening	 aan	
andere	ondernemers	in	moeilijkheden.	Competenties	
inzake	training,	secretariaat,	economische	analyse	en	
juridische	bijstand	zijn	bij	Dyzo	veel	gevraagd.

	– Ondersteun	de	persoon	in	zijn/haar	vragen,	door:
		q 	te	informeren	over	het	recht	op	dienstverlening	vanuit	

gemeente	en	OCMW.
		q toelating	tot	een	sociaal	onderzoek	in	functie	van	het	

tijdelijk	recht	op	leefloon	tijdens	de	uitbating	van	een	
onrendabele	zaak.

		q het	voorzien	van	tijdelijke	opvang	via	noodwoningen	
voor	 betrouwbare	 ondernemers	 die	 uit	 hun	 woning	
worden	gezet.

		q doorverwijzing	naar	en	samenwerking	met	gespeciali-
seerde	dienstverlening	zoals	bij	Dyzo	(www.dyzo.be).		

	– Moedig	medewerkers	aan	tot	het	volgen	van	opleidingen	
ingericht	 door	 Dyzo	 (o.a.	 over	 inkomensbepaling,	 her-
stel	sociale	rechten,	schuldhulpverlening	en	insolventie-
recht)
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Een	 goed	 draaiende	 en	 lokaal	 verankerde	 lokale	 economie	
biedt	tewerkstellingskansen	voor	inwoners,	inkomsten	voor	
de	gemeentekas	en	zorgt	voor	de	levendigheid	van	een	dorp	
of	stad.	Daarom	verdient	ook	dit	aspect	de	volle	aandacht.

HOE DE ONDERNEMINGSZIN VAN LOKALE 
ECONOMISCHE SPELERS ONDERSTEUNEN?

1. MENTALITEIT
Ondersteuning	bieden	kan	met	een	proactieve,	oplossings-
gerichte	hands-on	mentaliteit	waarmee	men	kort	op	de	bal	
speelt	en	waarbij	het	doel	belangrijker	is	dan	de	letter	van	het	
reglement.	

2. FISCALITEIT
Zorg	voor	een	faire en stabiele fiscaliteit	waardoor	men	waar	
voor	zijn	geld	krijgt.	Voorbeelden	van	pestbelastingen	die	het	
ondernemerschap	 ontmoedigen	 zijn	 belastingen	 op	 drijf-
kracht,	 verspreiding	 van	 reclamedrukwerk,	 drankenhandel,	
zonnepanelen	als	bedrijfsoppervlakte	en	het	openblijven	na	
het	sluitingsuur.	Soms	is	er	ook	sprake	van	overdreven	dos-
sierkosten	om	vergunningen	te	krijgen,	taksen	voor	aanplak-
borden	of	het	laten	betalen	voor	bestekken	in	het	kader	van	
overheidsopdrachten.

Fiscaliteit blijft een zeer gevoelig thema. Niet alleen de fede-
raal geregelde vennootschapsbelasting, maar ook de gemeen-
tebelastingen zijn van cruciaal belang voor de ondernemers. 
Een gemeente met een bedrijvige kern kan niet bestaan zonder 
de plaatselijke ondernemingen, die zorgen voor meer veilig-
heid, tewerkstelling en comfort voor de andere bewoners. In dit 
opzicht is het voor elke lokale overheid van cruciaal belang om 
ondernemerschap te stimuleren. Dit kan ook door de ontwik-
keling van een gunstig fiscaal klimaat. Hierbij moet er speciale 
aandacht gegeven worden aan de verdeling van lusten en las-
ten en aan het stimuleren van de kleine ondernemingen en 
starters. 
Een lokaal bestuur heeft verschillende instrumenten ter be-
schikking om een ondernemersvriendelijk beleid uit te stippe-
len op het gebied van financiering. Zo kan het gebruik maken 
van belastingen en/of retributies en subsidies. Belangrijk daar-
bij is het vinden van een goed evenwicht tussen de lasten die 
het oplegt aan de ondernemer en de lusten die ervoor in de 
plaats komen. In dat opzicht is het onderscheid tussen een re-
tributie en een belasting cruciaal. Een belasting wordt opge-
legd door de overheid en heeft geen individuele dienstverlening 
als gevolg. Belastingen worden met andere woorden gebruikt 

in het algemeen belang en zijn dus een last zonder een direct 
waarneembare lust. Een retributie daarentegen is een vergoe-
ding voor een specifieke prestatie of dienst geleverd door de 
overheid (i.e. de lokale overheid) die betaald wordt door de 
gebruiker. Hierbij is het verband tussen lust en last een stuk 
duidelijker.
De belangrijkste bron van belastinginkomsten voor gemeenten 
zijn:

 – de aanvullende belasting op de personenbelastingen
 – de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Daarnaast heffen veel steden en gemeenten ook belastingen 
die vooral ondernemers en ondernemingen treffen. Dergelijke 
belastingen worden door ondernemers vaak aanzien als ‘pest-
belastingen’, omdat ze gepaard gaan met administratieve 
rompslomp en/of gekoppeld zijn aan toelatingen of vergunnin-
gen. Ook omdat ze verhoudingsgewijs relatief weinig opbren-
gen in verhouding tot de rompslomp of omdat ze tegenstrijdi-
ge signalen geven vanuit de overheid. 
Enkele door ondernemers gewraakte belastingen zijn:

 – de belasting op drijfkracht of oppervlakte
 – de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk
 – overdreven gemeentelijke dossierkosten/dossiertaksen/retri-
buties voor vergunningen 

 – disproportionele terrastaksen
 – verouderde taksen zoals op drankenhandels en het openblij-
ven na het sluitingsuur

 – belasting van zonnepanelen als bedrijfsoppervlakte
 – taksen voor aanplakborden

Deze taksen ontmoedigen het ondernemerschap, terwijl we 
meer dan ooit moeten streven naar een beleid dat lokale on-
dernemers aanmoedigt.  

3. STEUN
Bied	steun	en	ondersteuning	waar	het	nuttig	is.

Gemeenten hebben een heel belangrijke rol in het ondersteu-
nen van zelfstandige ondernemers. De gemeente/stad is im-
mers het beleidsniveau dat het dichtst bij de zelfstandige on-
dernemer staat. 

 – De lokale fiscaliteit heeft een grote invloed op het leven van 
zelfstandige ondernemers. De beste maatregel die een ge-
meente kan nemen, is het verlagen van de belastingdruk 
voor zelfstandige ondernemers. Voor UNIZO betekent dit 
vooral dat wat een zelfstandig ondernemer aan lokale belas-
tingen betaalt, steeds in verhouding staat tot wat hij ervoor 
terugkrijgt. Met andere woorden: een verstandige gemeente 
koestert haar zelfstandige ondernemers, in plaats van ze te 
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beschouwen als fiscale melkkoeien. 
 – Kunnen premies de zelfstandige ondernemer een duwtje in 
de rug geven?  
Voor UNIZO zijn premies niet noodzakelijk het beste be-
leidsinstrument voor de gemeente en dienen zij daarom 
doordacht te worden ingezet.

		q Zo brengen premies voor starters het risico met zich mee 
dat ook onvoldragen projecten van de grond komen. Het 
is ook oneerlijk ten aanzien van zelfstandige ondernemers 
die al langer bezig zijn. Voor hen kunnen onvoldragen 
projecten die dankzij premies toch doorgaan, oneerlijke 
concurrentie betekenen. 

		q Bovendien zijn gemeentelijke premies en steunmaatrege-
len vaak belastbaar in de personenbelasting of in de ven-
nootschapsbelasting. Dat verkleint hun nut voor de zelf-
standige ondernemer. 

 – UNIZO heeft er uiteraard geen bezwaar tegen dat een ge-
meente gerichte maatregelen neemt, bijvoorbeeld om de 
leegstand te bestrijden. Zelfs die gerichte maatregelen moe-
ten dan wel zoveel mogelijk een algemeen karakter hebben. 
Zo kan een gemeente de onroerende voorheffing verlagen, 
zowel voor zelfstandige ondernemers die huren als voor zelf-
standige ondernemers die eigenaar zijn. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een starterspremie of een huurpremie of wat 
dan ook, zorgt een verlaging van de onroerende voorheffing 
of een korting op de onroerende voorheffing, voor een gelijk 
speelveld voor alle zelfstandige ondernemers. Ongeacht of 
ze starter zijn of al langer bezig zijn. 

 – Ondernemers waarderen sterk praktische ondersteuning, 
bijvoorbeeld via een algemeen loket economie, via energie-
coaching of via thematisch advies (bv. bereikbaarheidsad-
vies).

4. VERBINDING
Probeer	onderwijs	en	economie	met	elkaar	te	verbinden	via	
demonstratie-evenementen	 of	 door	 het	 ondersteunen	 van	
bedrijfsbezoeken.

5. ANTWOORDTERMIJN
Maak	goede	regelingen,	zoals	een	helder	traject	voor	de	be-
handeling	 van	 vragen.	 Zo	 is	 UNIZO	 voorstander	 van	 een	
maximale	antwoordtermijn van 3 werkdagen	voor	eenvoudi-
ge	vragen.	Bij	openbare	aanbestedingen	is	het	aangewezen	
snel	te	informeren	zodat	men	de	opdracht	kan	inplannen	of	
zich	op	andere	opportuniteiten	kan	focussen.	

6. CONTAINERPARK
Bied	ondernemers	toegang	tot	het	containerpark	voor	afval	
dat	vergelijkbaar	is	met	particulier	afval.

7. AANKOOPPOLITIEK
Een	 aankooppolitiek	 moet	 stabiel	 zijn	 en	 ook	 lokale	 spelers	
aan	bod	laten	komen	(liever	een	fotograaf	dan	een	fotohokje).	
De	nieuwe	wet	overheidsopdrachten	biedt	ook	kansen	om	de	
administratieve	rompslomp	te	verminderen.	
Overheden	kunnen	overigens	ook	een	rol	spelen	in	de	strijd	
tegen	sociale	dumping.	Blijf	wel	redelijk	bij	het	opleggen	van	
sociale	 clausules.	 Die	 moeten	 haalbaar	 blijven	 voor	 klein-
schalige	ondernemingen.	Beter	is	positieve	actie	zoals	Talen-
tenwerf	 in	de	bouwsector.	Daarbij	 slaagt	men	er	 samen	 in	
om	werkzoekenden	op	te	leiden	tot	valabele	arbeidskrachten	
in	de	bouw.
Tot	slot	is	het	van	uiterste	belang	om	de	factuur	na	een	gele-
verde	prestatie	tijdig	te	betalen.	

Lokale overheden hebben via hun aankooppolitiek een grote 
hefboomkracht. Het versterken van de lokale en regionale eco-
nomie kan zo’n hefboom zijn. Een ruime marktraadpleging bij 
lokale spelers kan ook bevorderend zijn voor aankopen aan de 
meest optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Al ligt de nadruk 
vaak grotendeels op de prijs.
Daarnaast kunnen overheden via hun aankoopkracht ook be-
paalde maatschappelijke doelstellingen nastreven. Sommige 
provincies of gemeentes stimuleren via collectieve acties 
(‘groepsaankopen’) voor energiebesparing in hun gebied. Het 
gaat in het bijzonder over energiebesparende werken in wonin-
gen. Of ze schrijven opdrachten uit die enkel toegankelijk zijn 
voor ‘ondernemingen zonder winstgevend doel’.
Het ontwikkelde beleid moet altijd ingegeven zijn door een be-
stuurlijke of sociale noodzaak. Zo kan bijvoorbeeld nog aan-
vaard worden dat een OCMW een samenaankoop energie or-
ganiseert, zolang deze beperkt blijft tot kwetsbare groepen en 
zolang ook zelfstandige ondernemers kunnen meedingen. Met 
andere woorden: de gemeente overschrijdt haar bevoegdheid 
van zodra ze handelingen gaat stellen of activiteiten ontwik-
kelt die geen beleids- of sociaal oogmerk hebben, maar wel 
marktverstorend werken.
Nog enkele pijnpunten:

 – Te veel geplande projecten lopen vertraging op doordat de 
doorlooptijden voor de aanbestedingen oplopen en het daar-
voor voorziene geld daardoor geblokkeerd blijft. Blijkbaar is 
de vertraging bij heel wat projecten te wijten aan oeverloze 
vergaderingen, ingewikkelde procedures en onvoldoende co-
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ordinatie en daadkracht. Niemand bewaakt het proces 
waardoor de samenstelling en de afronding van de aanbe-
stedingsdossiers te lang duren. Vaak wordt in dergelijke dos-
siers het studiebureau wel belast met een soort van coördi-
natietaak, maar dit gaat enkel over de technische kant van 
de zaak en niet over de organisatie van het werk of over de 
financiën.   
De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten voorziet in een 
vereenvoudigde totstandkoming van overheidsopdrachten 
tot 30.000 euro (via aanvaarde factuur). Deze innovatie 
heeft tot doel de administratieve rompslomp voor besturen 
te verminderen. Nochtans vereist de wetgeving eveneens om 
de mededinging voldoende te laten spelen (na raadpleging, 
indien mogelijk, van meerdere ondernemers).

 – De steden en gemeenten hebben ook een verantwoordelijk-
heid en een rol op te nemen in de strijd tegen sociale dum-
ping. De omzetting van de handhavingsrichtlijn naar Bel-
gisch recht geeft hen hiertoe de mogelijkheid. Ondanks de 
resem aan al genomen maatregelen, worden onze werven 
nog steeds overstelpt door buitenlandse bedrijven die hun 
werknemers minder loon uitbetalen dan het verplichte wet-
telijke minimumloon. Hierdoor prijzen ze de Belgische 
bouwbedrijven op oneerlijke manier uit de markt. 

 – Vaak worden belangrijke investeringen pas gedaan op het 
einde van de legislatuur, in het jaar voorafgaand aan de vol-
gende verkiezingen. Net na de verkiezingen is er dan meest-
al een zware terugval. 

 – Tot slot signaleren we ook een verminderde betaalhygiëne bij 
de lokale overheid, doorgaans nochtans de goede leerling 
van de klas. Dat blijkt jammer genoeg uit een recente studie 
van UNIZO en Graydon: het aandeel facturen dat meer 
dan 90 dagen te laat wordt betaald, is gestegen van 4% in 
het eerste kwartaal van 2016 naar 10% in het derde kwar-
taal van 2017.
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UNIZO-beleidsaanbevelingen 
voor stimulatie van  
ondernemingszin

Aanbeveling 19: 
Schaf pestbelastingen af en geef de ondernemers 
waar voor hun geld via een performante 
dienstverlening

	– Creëer	 een	 redelijk	 en	 stabiel	 fiscaal	 klimaat.	 Dit	 zorgt	
ervoor	dat	ondernemers	hun	rechten	en	plichten	kennen	
en	 zich	 vervolgens	 kunnen	 toeleggen	 op	 het	 onderne-
men	zelf.		

	– Evalueer	de	bestaande	belastingen	en	schrap	ze	waar	het	
kan.	Kies	ervoor	om	te	werken	met	specifieke	retributies	
in	plaats	van	algemene	belastingen	en	houd	daarbij	reke-
ning	met	de	verschillende	soorten	ondernemers.		

	– Waak	erover	dat	het	fiscaal	beleid	de	economische	activi-
teit	van	ondernemers	in	geen	geval	tegengaat	of	bemoei-
lijkt.	Schaf	daarom	bijvoorbeeld	volgende	pestbelastin-
gen	af	of	breng	ze	terug	tot	redelijke	proporties.	

		q Belastingen	op	drijfkracht	of	oppervlakte
		q Belastingen	op	de	verspreiding	van	reclamedrukwerk
		q Gemeentelijke	 dossierkosten/dossiertaksen/retribu-

ties	voor	vergunningen
		q Disproportionele	terrasbelasting
		q Verouderde	 taksen	 zoals	 op	 het	 openblijven	 na	 het	

sluitingsuur
		q Belasting	van	zonnepanelen	als	bedrijfsoppervlakte
		q Taksen	voor	het	aanbrengen	van	bewegwijzering	

	– Communiceer	ook	 transparant	over	de	 return	voor	het	
ondernemerschap.

		q Organiseer	 één	 aanspreekpunt	 voor	 ondernemers	
(ambtenaar	of	dienst	lokale	economie).

		q Organiseer	de	werking	zodanig	dat	ondernemers	bin-
nen	de	drie	werkdagen	een	antwoord	krijgen	op	stan-
daardvragen.

		q Voorzie	ook	in	thematische	aanspreekpunten:	een	ho-
reca-coach,	een	bereikbaarheidsadviseur	bij	openbare	
werken	of	een	energiecoach	om	ondernemers	te	on-
dersteunen	om	zo	energiezuinig	mogelijk	te	onderne-
men.

		q Stel	het	recyclagepark	open	voor	ondernemers.
		v Minstens	voor	afvalstoffen	van	kleine	bedrijven	en	
zelfstandige	ondernemers,	wanneer	die	afvalstoffen	
qua	aard	en	samenstelling	vergelijkbaar	zijn	met	

huishoudelijk	afval	en	de	aangeleverde	hoeveelhe-
den	binnen	de	perken	blijven.	

		 Het	toelaten	van	ondernemers	tot	de	selectieve	
	 afvalinzameling	op	het	recyclagepark	is	een	
	 stimulans	om	de	verschillende	afvalfracties	nog	
	 beter	te	scheiden.	
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BIJLAGE 1
19 UNIZO-beleidsaanbevelingen  

per beleidsdomein (kort)

Vlotte bereikbaarheid

Bedrijvige kernen

Efficiënte samenwerking 
met de gemeente, individueel 

en collectief

(Adem)ruimte 
om te ondernemen

Faire fiscaliteit

Duurzaamheid Innovatie Samenwerking Klant-
gedrevenheid

Ondernemings-
zin

Van 5 waarden

en 5 prioriteiten

naar 19 UNIZO-beleidsaanbevelingen
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#UNIZO 

kiest 
2018
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BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING
1.  WERK AAN BEDRIJVIGE KERNEN, WAAR WONEN, WERKEN EN RECREATIE SAMENKOMEN EN ELKAAR 

VERSTERKEN
2.  VOER EEN GERICHT HANDELSVESTIGINGSBELEID
3.  VOORZIE IN EEN AANBOD VAN GESCHIKTE RUIMTE VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN EN HAAL ZONE-

VREEMDE BEDRIJVEN UIT DE ONZEKERHEID
4.  ONDERZOEK DE OPPORTUNITEITEN VAN HERGEBRUIK VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN 

BELEIDSDOMEIN MILIEU & KLIMAAT
5.  ONDERSTEUN DE ONDERNEMERS OM KLIMAATVRIENDELIJK TE ONDERNEMEN
6.  BESTEED AANDACHT AAN DE SPECIFICITEIT VAN ONDERNEMERS BIJ DE INVOERING VAN EEN  

LAGE-EMISSIEZONE

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT
7.  WERK EEN BEREIKBAARHEIDSBELEID OP MAAT UIT EN OVERLEG HIEROVER MET ALLE  

BELANGHEBBENDEN
8.  WERK EEN PARKEERBELEID UIT OP MAAT VAN DE BEWONERS EN GEBRUIKERS

BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN (ONDERNEMERS-) BELEID
9.  FORMULEER EEN ALGEMENE VISIE WAAROP DAARNA WORDT VERDER GEBOUWD
10. KOOP LOKAAL AAN (OF GEEF LOKALE SPELERS MINSTENS EEN GELIJKWAARDIGE KANS OM  

TE PARTICIPEREN) 
 EN VERMIJD ONEERLIJKE CONCURRENTIE
11. ORGANISEER AUTHENTIEKE COMMUNICATIE EN SAMENSPRAAK MET ALLE BELANGHEBBENDEN
12. ZET SPECIFIEKE AANSPREEKPUNTEN VOOR ONDERNEMERS OP
13. CREËER MOGELIJKHEDEN VOOR NIEUWE CONNECTIES
14. BEPERK DE ADMINISTRATIEVE OVERLAST TOT EEN MINIMUM

BELEIDSDOMEIN UITSTRALING
15. WERK AAN EEN BASIS-VEILIGHEIDSGEVOEL
16. ZORG VOOR UITSTRALING DOOR EEN NET(TE) EN GROEN(E) GEMEENTE, STAD OF  

BEDRIJVENTERREIN
17. BIED EEN AANGENAME BEZOEKERVARING DOOR LEVENDIGE MARKTEN, LEUKE EVENTS, 
  EEN GOEDE HORECA EN EEN AANTREKKELIJK TOERISTISCH AANBOD

BELEIDSDOMEIN WELZIJN
18. BESTEED OOK AANDACHT AAN ONDERNEMERS DIE HET MOEILIJK HEBBEN

BELEIDSDOMEIN FINANCIËN
19. SCHAF PESTBELASTINGEN AF EN GEEF DE ONDERNEMERS WAAR VOOR HUN GELD VIA 
  EEN PERFORMANTE DIENSTVERLENING



BIJLAGE 2
19 UNIZO-beleidsaanbevelingen  

per beleidsdomein (uitgebreid)

#UNIZO 

kiest 
2018
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BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING

Aanbeveling 1: 
Werk aan bedrijvige kernen, waar wonen, werken 
en recreatie samenkomen en elkaar versterken

	– Kies	voor	kernen	van	een	stad	of	gemeente	waar	alle	be-
drijvigheid	die	verbonden	is	met	een	woonweefsel,	een	
plaats	krijgt.	Dat	gaat	over	horeca,	detailhandel,	keten-
winkels,	 makers,	 diensten,	 starters,	 producenten,	 free-
lancers,	 marktkramers…	 Maar	 evengoed	 over	 scholen,	
ziekenhuizen,	openbare	 instellingen,	 rusthuizen	of	cul-
turele	instellingen.

	– Formuleer	 het	 ambitieniveau,	 vertrekkende	 vanuit	 het	
DNA	van	de	gemeente	en	haar	kernen	en	bouw	hierop	
voort.	

	– Maak	 een	 strategisch	 plan	 op,	 waarbij	 detailhandel	 de	
basis	blijft,	maar	met	een	verruimde	blik	naar	diverse	be-
drijvig-	en	levendigheid.	

	– Voorzie	ook	ruimte	voor	kantoren	en	nieuwe	plekken	van	
bedrijvigheid	 zoals	 groepspraktijken,	 co-workingspaces	
voor	 freelancers	 en	 maakateliers	 voor	 vernieuwd	 vak-
manschap.

	– Baken	kernwinkelgebied(en)	én	winkelarme	gebieden	af.	
	– Maak	een	RUP	 (ruimtelijk	uitvoeringsplan)	op	voor	de	
afgebakende	kern,	met	bijhorende	voorschriften.	Dit	legt	
hiervoor	het	juridisch	kader	vast.	

	– Denk	 na	 over	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 speci-
fiek	voor	de	kern	die	de	verweving	van	functies	kunnen	
stimuleren	en	ondersteunen.	Ook	publieke	functies	die	
in	een	kern	thuishoren,	zoals	onderwijs,	cultuur,	welzijn	
en	openbaar	bestuur,	worden	hierin	meegenomen.

	– Bekijk	de	herbestemming	van	kerken	of	andere	leegstaan-
de	gebouwen	als	een	opportuniteit	om	bedrijvigheid	naar	
de	kernen	te	brengen	of	in	de	kernen	te	houden.

	– Versnel	de	uitvoering	op	het	terrein:

		q door	concrete	acties	in	samenwerking	met	de	betrok-

ken	actoren	

		q door	diverse	ondersteuningsmaatregelen	zoals	subsi-

dies	voor	starters	of	voor	renovatie	van	gevels	en	pan-

den

		q via	 begeleiding	 van	 ondernemers	 bij	 hun	 zoektocht	

naar	panden	via	een	pandendatabank

		q via	 aanpak	 en	 invulling	 van	 beeldbepalende	 panden	

en	sites

		q door	evenementen	voor	de	promotie	van	de	bedrijvi-

ge	kern

		q door	bloeiende	markten	die	volk	naar	de	kern	brengen

		q door	tijdelijke	invullingen	van	leegstaande	panden….	

Aanbeveling 2: 

Voer een gericht handelsvestigingsbeleid
	– Overleg	met	buurgemeenten	rond	een	intergemeentelij-

ke	visie.

	– Baken	kernwinkelgebied(en)	af.	

		q Maak	een	RUP	(ruimtelijk	uitvoeringsplan)	op	voor	de	

afgebakende	kern,	met	bijhorende	voorschriften.	Dit	

legt	hiervoor	het	juridisch	kader	vast.	

		q Denk	na	over	stedenbouwkundige	voorschriften	spe-

cifiek	voor	de	kern	die	de	verweving	van	functies	kun-

nen	stimuleren	en	ondersteunen.	Ook	publieke	func-

ties	die	in	een	kern	thuishoren,	zoals	cultuur,	welzijn	

en	openbaar	bestuur,	worden	hierin	meegenomen.

		q Bekijk	de	herbestemming	van	kerken	als	een	opportu-

niteit	om	bedrijvigheid	naar	de	kernen	te	brengen.

	– Definieer	 winkelarme	 gebieden,	 als	 logische	 comple-

mentaire	maatregel	na	de	afbakening	van	winkelkernge-

bieden

Bedrijvige kernen Duurzaamheid

Een vlotte bereikbaarheid Samenwerking

Een efficiënte samenwerking Innovatie

Een faire fiscaliteit Klantgedrevenheid

(Adem)ruimte om te ondernemen Ondernemingszin
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		q Roep	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	 winkellinten	 een	
halt	toe.

		q Leg	concentraties	vast	in	een	RUP	kleinhandelszone.
		q Ontwikkel	handelsconvenanten	om	op	 lokaal	niveau	

de	juiste	afspraken	te	maken	tussen	de	perifere	han-
del	en	de	bestaande	handelskern.

		q Houd	in	de	kleinhandelszone	de	functie	detailhandel	
zuiver,	dus	geen	horeca	of	mix	van	functies	zoals	die	
in	echte	kernen	thuishoren.

Aanbeveling 3: 
Voorzie in een aanbod van geschikte ruimte voor 
productiebedrijven en haal zonevreemde bedrijven 
uit de onzekerheid

	– Zorg	voor	duidelijkheid	en	ontwikkel	daarom	een	visie	
over	wat	waar	kan.	

	– Vertaal	 dit	 in	 een	 aanbod	 en	 begeleidingstraject	 voor	
ruimtevragers.	

	– Werk	aan	een	proactief	aanbodbeleid	en	voorzie	binnen	
de	planning	voldoende	‘potentiële	voorraad’,	een	reser-
veaanbod	aan	beschikbare	terreinen	en	panden	om	actu-
ele	 en	 mogelijke	 toekomstige	 vragen	 in	 te	 vullen.	 Een	
analyse	 van	 de	 bestaande	 situatie	 en	 de	 opvolging	 en	
monitoring	van	de	ruimtevragen	is	hierbij	essentieel	om	
toekomstgericht	te	werken.	

		q denk	 hierbij	 ook	 aan	 omvorming	 van	 verouderde	 of	
niet	gebruikte	bedrijventerreinen.

		q leg	enige	realiteitszin	en	soepelheid	aan	de	dag	wat	de	
voorwaarden	betreft.

	– Voorzie	op	 lokale	bedrijventerreinen	 in	eerste	 instantie	
ruimte	 voor	 eventuele	 herlokalisatie	 van	 zonevreemde	
bedrijven	en	ruimte	voor	lokaal	verankerde	ondernemers	
die	willen	uitbreiden.

	– Besteed	bij	de	opmaak	van	plannen	voor	regionale	be-
drijventerreinen	ook	aandacht	aan	een	aansluiting	of	een	
integratie	van	kleinere	percelen	voor	lokale	bedrijvigheid.	
Het	 onderscheid	 lokaal	 –	 regionaal	 bedrijventerrein	 is	
vaak	te	kunstmatig.	Ook	kan	een	mix	van	beide	een	duur-
zame	oplossing	zijn	voor	mobiliteit,	verwerking	van	af-
valstromen	en	beveiliging.

	– Werk	samen	met	buurgemeenten	om	een	degelijk	aan-
bod	binnen	de	regio	te	garanderen.

	– Voorzie	 in	 kleine	 loten	of	 (aaneengeschakelde)	 ateliers	
voor	productieactiviteiten	die	zich	op	kleinere	schaal	af-
spelen,	en	toch	niet	verweefbaar	zijn	in	de	kernen.

	– Voorzie	 in	 bedrijfsverzamelgebouwen	 en	 clusters	 met	

gemeenschappelijke	diensten	voor	kleine	en	middelgro-
te	bedrijven.

	– Onderhoud	 de	 bedrijventerreinen	 op	 het	 grondgebied	
van	 de	 stad/gemeente	 en	 voorzie	 bedrijventerreinma-
nagement	om	dit	onderhoud	structureel	aan	te	pakken.	

	– Voorzie	voor	de	zonevreemde	bedrijven	in	een	oplossing	
op	 maat	 via	 een	 sectoraal	 RUP	 zonevreemde	 bedrijven,	
een	 planologisch	 attest	 of	 desnoods	 een	 begeleiding	 en	
ondersteuning	van	het	bedrijf	naar	een	alternatieve	locatie.

Aanbeveling 4: 
Onderzoek de opportuniteiten van hergebruik van 
leegstaande gebouwen 

	– Onderzoek	voor	de	landbouwbedrijfsgebouwen,	die	niet	
langer	voorbehouden	kunnen	blijven	voor	professioneel	
agrarisch	gebruik,	een	verantwoorde	invulling	met	ande-
re	functies	en	activiteiten	voor	nieuwe,	toekomstgerichte	
initiatieven	gekoppeld	aan	de	troeven	van	het	platteland	
zoals	stilte	en	rust.	Sommige	ondernemers	zijn	geïnte-
resseerd	in	het	platteland	om	wonen	en	werken	te	com-
bineren	 (bv.	 een	 kinderdagverblijf),	 anderen	 omdat	 de	
vereiste	kwaliteiten	voor	hun	bedrijfsactiviteiten	enkel	te	
vinden	zijn	op	het	platteland	(bv.	coaching	mindfulness,	
yoga,	wellness,	therapieën	met	dieren,	enz.)	en	nog	an-
deren	omdat	ze	para-agrarische	activiteiten	uitoefenen.	
Para-agrarische	activiteiten	zijn	rechtstreeks	verbonden	
met	en	afgestemd	op	landbouw.	

	– Onderzoek	ook	de	opportuniteiten	van	leegstaande	ker-
ken	en	andere	leegstaande	gebouwen	om	bedrijvigheid	
naar	de	kernen	te	brengen	of	ze	daar	te	houden.

BELEIDSDOMEIN MILIEU & KLIMAAT

Aanbeveling 5: 
Ondersteun de ondernemers om 
klimaatvriendelijk te ondernemen

	– Zoek	draagvlak	voor	acties	 in	het	kader	van	het	burge-

meestersconvenant.
	– Stel	 thermografische	 luchtfoto’s,	 scans	 of	 kaarten	 van	
gebouwen,	 bedrijventerreinen,	 wijken	 of	 het	 volledige	
gemeentelijke	grondgebied	ter	beschikking	als	sensibili-
satie-instrument.	 		

Thermografische	luchtfoto’s	zijn	luchtfoto’s	die	met	be-
hulp	van	een	warmtecamera	genomen	zijn.	Daar	hoort	
een	kleurenlegende	bij	die	een	beeld	geeft	van	de	warm-
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teverliezen	via	de	daken	van	de	betreffende	gebouwen	en	
dus	ook	van	de	graad	van	dakisolatie.	Dit	is	erg	handig	
en	visualiseert	de	warmte	die	verloren	gaat	via	het	dak.	
Ondernemers	kunnen	daarop	inspelen	door	te	investe-
ren	in	een	betere	dakisolatie,	wat	garant	staat	voor	een	
lagere	energiefactuur.	Daar	kan	de	gemeente	ook	beperkt	
eerstelijnsadvies	 aan	 koppelen:	 bv.	 toelichting	 en	 hulp	
bij	het	interpreteren	van	de	kleuren	die	je	dak	aangeeft,	
doorverwijzing	naar	gespecialiseerde	aannemers	bij	eer-
der	technische	vragen	over	het	soort	isolatie	dat	je	best	
kan	laten	plaatsen,	etc.

	– Voorzie	in	gratis	energiescans	voor	bedrijven	of	bied	een	
vervolgtraject	aan	voor	bedrijven	die	 reeds	actief	bezig	
zijn	rond	milieuvriendelijk	ondernemen.

	– Bouw	versneld	een	dicht	netwerk	uit	van	oplaadpunten	
voor	elektrische	wagens.

	– Subsidieer	gericht,	bv.	met	subsidies	voor	het	plaatsen	
van	zonneboilers	en	warmtepompen.	

	– Promoot	en	ondersteun	korte	ketenprojecten,	zoals	de	
verwerking	 van	 lokale	 landbouwproducten	 in	 lokale	
kmo’s	en	de	verkoop	ervan	nadien	 in	 lokale	winkels	of	
zoals	restaurants	die	werken	met	lokale	producten.

	– Promoot	 (elektrisch)	fietsen	door	het	plaatsen	van	pu-
blieke	fietspompen	en	het	voorzien	van	laadpunten	voor	
elektrische	fietsen.

	– Werk	bij	samenaankoop	samen	met	de	lokale	bedrijven.

Aanbeveling 6: 
Besteed aandacht aan de specificiteit van onderne-
mers bij de invoering van een lage-emissiezone

	– Wees	voorbereid	en	zorg	ruim	op	voorhand	voor	gerich-
te	communicatie.

		q Informeer	 bij	 andere	 overheden	 die	 reeds	 een	 la-
ge-emissiezone	(LEZ)	invoerden.

		q Breng	 de	 impact	 van	 een	 LEZ	 op	 de	 verschillende	
doelgroepen	vooraf	in	kaart.	

		q De	praktische	invoering	van	een	LEZ	vergt	veel	voor-
bereiding.	 Informeer	 en	 consulteer	 alle	 belangheb-
benden	(ondernemers,	handelaars,	bewoners	en	be-
zoekers)	 van	 de	 zone	 best	 voldoende	 en	 ruim	 op	
voorhand	over	de	algemene	en	lokale	toegangsvoor-
waarden,	het	handhavingssysteem,	de	praktische	mo-
daliteiten	om	een	lokale	toelating	te	krijgen,	de	nood-
zaak	 tot	 registratie	 voor	 bepaalde	 categorieën	 van	
voertuigen,	etc.

		q Overleg	met	ondernemersverenigingen	en	communi-

ceer	gericht	naar	ondernemers,	handelaars	en	horeca,	
om	het	draagvlak	voor	de	maatregel	te	behouden.	

		q Voorzie	in	een	gebruiksvriendelijke	website	die	alle	re-
levante	info	over	de	LEZ	bundelt	op	een	vlot	toegan-
kelijke	manier.

	– Werk	ondersteunende	maatregelen	uit	die	effectief,	effi-
ciënt	en	rechtvaardig	zijn	voor	handelaars	en	onderne-
mers,	om	een	draagvlak	en	acceptatie	te	creëren.	

	– Beperk	de	administratieve	lasten	die	samengaan	met	de	
invoering	van	een	LEZ.	Dat	kan	door	gebruik	te	maken	
van	bestaande	databanken,	door	te	zorgen	voor	een	een-
voudig	 en	 transparant	 registratiesysteem	 over	 alle	 ge-
meenten	en	steden	heen	en	door	uniformiteit	in	de	toe-
latingsvoorwaarden	na	te	streven.	

	– Integreer	de	LEZ	als	maatregel	 in	 een	goed	doordacht	
lokaal	mobiliteitsbeleid.	

		q Veilige	en	goed	bereikbare	randparkings	met	aanslui-
ting	 op	 kwalitatief	 openbaar	 vervoer	 of	 een	 deelfiet-
sensysteem.	

		q Oprichting	van	een	stedelijk	distributiecentrum	voor	
het	goederenvervoer.	

		q Een	 lokale	 premie	 voor	 specifieke	 voertuigen	 en/of	
doelgroepen	(marktvoertuigen).	De	premie	moet	hel-
pen	om	de	voertuigen	aan	te	passen	aan	de	vereisten	
van	de	 lage-emissiezone	 (LEZ)	of	de	drempel	 verla-
gen	 voor	 een	 vervangingsinvestering	 in	 een	 nieuw	
LEZ-conform	voertuig.

		q Versterking	 van	 het	 openbaar	 vervoer	 en	 investerin-
gen	in	fietspaden.

	– Voer	de	lage-emissiezone	zo	geleidelijk	mogelijk	in,	zo-
dat	 ondernemers	 niet	 verplicht	 worden	 om	 hun	 goed	
onderhouden	voertuigen	voortijdig	te	vervangen.	

	– Maak	de	regelingen	sluitend	voor	iedereen,	ook	voor	bui-
tenlanders.

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT

Aanbeveling 7: 
Werk een bereikbaarheidsbeleid op maat uit en 
overleg hierover met alle belanghebbenden

	– Zorg	voor	een	goede	ruimtelijke	ordening.	Systematisch	
baanwinkels	 toelaten	 creëert	 bijvoorbeeld	 files	 en	 een	
woonwijk	 wordt	 best	 niet	 ingepland	 bij	 de	 ingang	 van	
een	ambachtelijke	zone.

	– Overleg	 met	 buurgemeenten	 over	 geplande	 openbare	
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werken	of	andere	maatregelen	zoals	 tonnage-beperkin-
gen	en	venstertijden.

	– Nodig	ondernemers	uit	om	te	participeren	in	de	mobili-
teitsraad	of	mobiliteitsoverleg,	zodat	met	de	belangheb-
benden	kan	worden	bekeken	welke	bereikbaarheid	nood-
zakelijk	is	voor	welke	doelgroep.

	– Zorg	er	bij	een	veranderende	situatie	voor	dat	de	rand-
voorwaarden	(parkings,	openbaar	vervoer,	fietsinfrastruc-
tuur,	…)	vooraf	gerealiseerd	zijn	en	niet	enkel	gepland.

	– Werp	 geen	 onnodige	 extra	 (kosten)drempels	 op	 voor	
mensen	die	een	kern	willen	bezoeken	of	bedienen.

	– Zorg	voor	heldere	routes	en	een	goede	bewegwijzering,	
ook	voor	fietsers	en	voetgangers.

	– Zoek	naar	de	juiste	mix	in	het	mobiliteitsaanbod.
	– Zoek	naar	oplossingen	voor	collectief	vervoer,	ook	naar	
en	van	bedrijventerreinen,	en	nachtvervoer.

	– Investeer	in	de	aanleg,	het	verbeteren	en	het	onderhoud	
van	infrastructuur.

	– Maak	gebruik	van	data	en	technologische	oplossingen.
	– Zorg	bij	openbare	werken	en	grote	events	voor:

		q Participatie:	draagvlakcreatie	bij	wegenwerken	bij	alle		
betrokkenen	 (omwonenden,	 handelaars	 en	 leveran-
ciers).	Tijdig	en	voldoende	overleg	met	een	inspraak-
traject	is	in	deze	onontbeerlijk.

		q Redenering	in	routes,	niet	in	omleidingen.
		q Vrachtwagen-/markttoets:	 houd	 bij	 de	 weginrichting	

rekening	met	de	specifieke	behoeften	van	voertuigen	
voor	de	levering	van	goederen	in	de	stad,	zowel	qua	
geometrie	als	qua	dimensionering	(los-	en	laadzones,	
voorbehouden	rijstroken,	linksafvak,	rotondes,	enz.).	
Bij	de	 inrichting	van	de	openbare	 ruimte	en	de	 toe-
gangswegen	tot	private	en	openbare	gebouwen	moet	
ook	rekening	worden	gehouden	met	het	gewicht	en	de	
afmetingen	van	zware	voertuigen.	Dit	is	ook	bepalend	
voor	de	materiaalkeuze.

		q Communicatie:	tijdige	en	duidelijke	communicatie	over	
de	reden	waarom	gewerkt	wordt,	de	timing	(een	geschat-
te	timing	ruim	op	voorhand	die	steeds	concreter	wordt	
naarmate	de	verwachte	startdatum	nadert)	en	de	geplan-
de	 minderhindermaatregelen.	 Zo	 kunnen	 handelaars	
hiermee	rekening	houden	voor	bestellingen,	leveringen,	
promocampagnes	of	renovatiewerken	in	hun	zaak.

		q Interactie:	op	basis	van	het	inspraaktraject	moet	ook	
steeds	bijgestuurd	kunnen	worden.	

		q Regelmatige	 informatie	 over	 de	 vordering	 van	 de		
werken.

		q Een	persoonlijk	aanspreekpunt	voor	de	getroffen	on-
dernemers	 (bereikbaarheidsadviseur	 of	 minderhin-
der-coördinator).

		q Hinder	 impact:	 opmaak	 van	 een	 hinderanalyse	 en	
overleg	 met	 de	 belangrijkste	 betrokkenen	 over	 hoe	
deze	hinder	zoveel	mogelijk	te	beperken,	bijvoorbeeld	
door	tijdelijk	uitzonderingsmaatregelen	te	treffen.

		q Nutsmaatschappijen:	maximale	afstemming	van	wer-
ven	van	de	verschillende	nutsmaatschappijen	op	el-
kaar	en	op	de	werven	die	uitgaan	van	de	lokale	over-
heid.	 Zo	 wordt	 extra	 overlast	 door	 herhaaldelijk	
blokkeren	van	de	openbare	ruimte	vermeden.

Aanbeveling 8: 
Werk een parkeerbeleid uit op maat van de 
bewoners en gebruikers

	– Beloon	 de	 fietsers:	 voorzie	 in	 genoeg,	 voldoende	 ver-
spreide	en	kwalitatieve	fietsenstallingen.	

	– Parkeerbeleid	voor	wagens:
		q Zorg	voor	een	goede	parkeermix	met	strategisch	ge-

plaatste	kortparkeerzones	(bv.	Shop&Go	waarbij	men	
een	eerste	periode	gratis	kan	parkeren),	randparkings,	
ondergrondse	parkings,	bewonersplaatsen,	etc.

		q Neem	hierin	niet	alleen	de	bewoners	mee,	maar	ook	
de	dienstverleners	die	 langskomen	bij	die	bewoners	
(o.a.	 zorgverstrekkers,	 aannemers	 en	 interventie-
teams).	

		v Voorzie	eenvoudige	en	snelle	aanvraag-	en	afleve-
ringsprocedures	(bij	voorkeur	elektronisch).

		v In	de	kernen	van	steden	en	gemeenten	waar	be-
talend	parkeren	geldt,	moeten	bouwbedrijven	een	
tijdelijke	 werfkaart	 kunnen	 verkrijgen	 die	 recht	
geeft	op	het	parkeren	van	het	bedrijfsvoertuig	voor	
een	welbepaalde	periode.	

		v Voor	medische	beroepen	en	interventieteams,	zo-
als	 bv.	 een	 installateur	 van	 centrale	 verwarming	
die	korte	interventies	moet	doen,	stelt	UNIZO	een	
interventiekaart	voor	die	toelaat	om	telkens	gedu-
rende	maximum	3	uur	te	parkeren,	ook	op	bewo-
nersplaatsen.

		v Creëer	 voldoende	 en	 goed	 gesitueerde	 laad-	 en	
loszones	zodat	de	loopafstand	beperkt	is.	

		q Voorzie	in	een	contactpersoon	of	dienst,	waar	de	on-
dernemer	 terecht	kan	met	vragen	of	problemen.	Dit	
komt	niet	alleen	de	ondernemers	ten	goede,	maar	ook	
de	opdrachtgevers	zelf.

50



		q Stimuleer	 langparkeerders,	werknemers	en	onderne-
mers	om	geen	plaatsen	voor	klanten	in	te	nemen	door	
bv.	 randparkings	 of	 abonnementen	 aantrekkelijk	 te	
maken.

		q Zorg	 voor	 kortparkeerplaatsen	 in	de	 kernen.	Dit	 be-
vordert	de	rotatie	en	kan	ook	nuttig	zijn	voor	de	bedie-
ning	van	afhaalpunten	voor	online-bestellingen.

		q Denk	aan	de	inrichting,	toegankelijkheid	en	veiligheid	
van	parkings.	

		q Voorzie	in	faciliteiten	voor	vrachtwagenchauffeurs	op	
bedrijventerreinen	(douche,	toilet,	water).

		q Voorzie	in	duidelijke	en	volledige	signalisatie	naar	en	
vanuit	parkings.

		q Denk	na	over	maatregelen	die	de	verkeersverstopping	
kunnen	verlichten,	zoals	dagrandbelevering,	venster-
tijden	en	stedelijke	distributiecentra.

	– Wees	flexibel	waar	het	kan.	Niet	alles	is	te	vatten	in	regel-
tjes.

	– Denk	ook	in	termen	van	multimodale	knooppunten	waar	
verschillende	verkeersmodi	samenkomen.	Dat	kan	even-
tueel	met	daaraan	gekoppelde	bijkomende	dienstverle-
ning	(bv.	pakjesdienst).

BELEIDSDOMEIN 
ALGEMEEN (ONDERNEMERS-) BELEID

Aanbeveling 9: 
Formuleer een algemene visie waarop de gemeen-
te/stad daarna verder bouwt

	– Ontwikkel	een	algemene	visie,	ook	specifiek	voor	het	do-
mein	ondernemen.	

	– Vertrek	 hiervoor	 vanuit	 de	 sterktes	 (DNA),	 aangevuld	
met	socio-economische	data.

	– Werk	ook	een	lokaal	en	supralokaal	sociaal	beleid	uit,	zo-
als	voor	kinderopvang	en	de	eerstelijns-zorgregio’s.

	– Voorzie	voldoende	budget	om	de	economische	ambities	
van	de	gemeente/stad	waar	te	maken.	

Aanbeveling 10: 
Koop lokaal aan (of geef lokale spelers minstens 
een gelijkwaardige kans om te participeren) en ver-
mijd oneerlijke concurrentie

	– Denk	aan	geschenken	die	de	lokale	economie	ten	goede	
komen	(bv.	aankoopbonnen).

	– Stel	 alle	 aanbestedingen	 open	 voor	 alle	 spelers	 op	 de	

markt	 zodat	 de	 vrije	 markt	 optimaal	 kan	 functioneren.	
Het	afschermen	van	bepaalde	opdrachten	voor	bijvoor-
beeld	enkel	bedrijven	uit	de	sociale	economie	garandeert	
niet	steeds	dat	de	opdracht	aan	de	beste	prijs	uitgevoerd	
zal	worden.		

	– Kies	de	meest	geschikte	aanbestedingsprocedure	waar-
bij	moet	gezocht	worden	naar	de	inschrijver	die	de	beste	
prijs	voor	de	beste	kwaliteit	garandeert.

	– Zorg	voor	een	regelmatige	update	van	de	contactenlijst.	
		q Organiseer	op	regelmatige	tijdstippen	een	workshop	

waarbij	het	lokaal	aankoopbeleid	wordt	toegelicht	en	
waarbij	ondernemers	de	gelegenheid	krijgen	persoon-
lijk	kennis	te	maken	met	de	aankoopdiensten	van	de	
gemeente/stad.

		q Verzamel	op	continue	basis	de	gegevens	van	kmo’s	
die	geïnteresseerd	zijn	om	aan	aanbestedingen	deel	
te	nemen.	

		q Bied	aan	kmo’s	permanent	de	mogelijkheid	om	zich	
te	melden	voor	een	overheidsopdracht	wanneer	deze	
uitgeschreven	 wordt,	 en	 zo	 aan	 de	 lijst	 van	 aan	 te	
schrijven	bedrijven	te	worden	toegevoegd.

	– Werp	geen	onnodige	drempels	op:	
		q Wees	redelijk	bij	het	opleggen	van	sociale	clausules.	

Deze	 moeten	 ook	 haalbaar	 blijven	 voor	 kleinschalig	
georganiseerde	ondernemingen.	In	plaats	van	het	op-
leggen	van	quota	via	sociale	clausules,	werken	onder-
nemers	 liever	 met	 actieplannen	 om	 werkzoekenden	
op	te	leiden	tot	valabele	arbeidskrachten.	 	
Een	voorbeeld	hiervan	is	Talentenwerf	in	Antwerpen.	
Deze	samenwerking	tussen	de	stad	en	de	sociale	part-
ners	(werkgevers-	en	werknemersorganisaties)	slaagt	
erin	werkzoekenden	op	te	leiden	tot	valabele	arbeids-
krachten	in	de	bouw.

		q Denk	na	over	een	begeleidingstraject	zodat	ook	kleine	
ondernemingen	de	kans	krijgen	te	participeren	bij	een	
fundamentele	heroriëntering	van	de	aankooppolitiek.

		q Stel	bestekken	gratis	ter	beschikking	zonder	garantie	
uiteraard	 dat	 de	 opdracht	 binnengehaald	 wordt.	 Zo	
wordt	 er	 een	 drempel	 weggenomen	 voor	 de	 kmo’s,	
vooral	wanneer	dit	regelmatig	moet	betaald	worden.	

	– Informeer	deelnemende	kmo’s	snel	na	de	opening	van	
de	offertes,	zodat	zij	de	opdracht	kunnen	 inplannen	of	
bij	 een	 negatief	 antwoord	 zich	 op	 andere	 opdrachten	
kunnen	focussen.

	– Duid	 bij	 gecombineerde	 dossiers	 één	 coördinator	 aan	
die	het	dossierproces	bewaakt	en	kan	en	mag	beslissen.	
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Dit	kan	bijvoorbeeld	ook	een	ambtenaar	van	de	techni-
sche	dienst	zijn.	

	– Budgetteer	 overheidsopdrachten	 en	 reserveer/blokkeer	
de	nodige	bedragen	bij	het	aanbesteden	van	de	werken	
(met	daarbij	een	marge	om	rekening	te	kunnen	houden	
met	prijsherzieningen	en	meerwerken).

	– Daarnaast	zou	het	goed	zijn	om	gelden	die	voorzien	zijn	
voor	een	geblokkeerd	dossier	in	afwachting	door	te	slui-
zen	naar	dossiers	die	wel	al	afgerond	kunnen	worden.

	– Respecteer	de	wettelijke	betalingstermijnen.	
	– Eis	 formeel	 dat	 de	 in	 België	 toepasselijke	 minimumlo-
nen	betaald	worden	door	het	bijvoegen	van	een	verbinte-
nis/verklaring	 bij	 de	 offerte.	 Treed	 daarnaast	 op	 tegen	
diegenen	die	de	verbintenis	om	de	Belgische	wettelijke	
minimumlonen	te	betalen	niet	naleven,	door	hen	te	we-
ren	of	de	opdracht	in	te	trekken.

	– Spreid	 investeringen	 over	 de	 volledige	 legislatuur	 van	
zes	jaar	en	onafhankelijk	van	verkiezingen.	Hierdoor	ont-
staat	 een	 gelijkmatiger	 investeringsritme,	 hetgeen	 ge-
makkelijk	werkt	voor	bedrijven.

	– Stel	bij	samenaankoop	een	charter	op	om	de	lokale	onder-
nemers	de	kans	te	geven	deel	te	nemen,	alsook	om	be-
paalde	vormen	van	oneerlijke	concurrentie	te	vermijden.

Aanbeveling 11: 
Organiseer authentieke communicatie en samen-
spraak met alle belanghebbenden

	– Organiseer	naast	de	wettelijk	voorziene	adviesraden,	ook	
een	overleg	lokale	economie	waarbij	het	accent	ligt	op	de	
economische	ontwikkeling	van	de	gemeente	of	stad.

	– Voer	ook	dialoog	met	de	sociale	ondernemers,	zoals	in	
de	kinderopvang	(Huizen	van	het	Kind),	en	met	de	zelf-
standige	 zorgverstrekkers	 (bv.	 in	 het	 kader	 van	 eerste-
lijns-zorgregio’s).

	– Organiseer	thematisch	advies	onder	meer	bij	belangrijke	
gebeurtenissen	 op	 het	 openbaar	 domein,	 waaronder	
events.

	– Houd	 volgende	 aandachtspunten	 in	 de	 omgang	 met		
advies,	voor	ogen:

		q Ga	pragmatisch	te	werk	bij	het	bedenken	van	overleg:	
niet	meer	advies,	maar	beter	advies.

		v Voor	ondernemers	moeten	vergaderingen	en	over-
legmomenten	 efficiënt	 zijn:	 vergaderen	 is	 een		
moment	 waar	 afgesproken	 wordt	 wie	 wat	 zal		
doen	tegen	wanneer.	Het	resultaat	primeert	en	alle	
overlegmomenten	die	hiervoor	nodig	zijn,	zal	een	

ondernemer	 gerust	 inplannen.	 Een	 engagement	
als	vertegenwoordiger	 in	een	adviesraad,	 in	welk	
gedaante	 of	 met	 welke	 benaming	 ook,	 wordt		
echter	vrijwillig	opgenomen,	in	de	‘vrije	tijd’	naast	
een	 meer	 dan	 voltijdse	 taak	 als	 eigenaar-onder-
nemer.		

		v Schat	 daarom	 de	 tijd	 en	 inzet	 van	 ondernemers	
naar	waarde	en	 laat	adviesraden	zo	zinvol	en	ef-
ficiënt	mogelijk	verlopen	door	een	goede	samen-
stelling,	 een	 relevante	 agenda	 en	 een	 concrete	
opvolging.	Al	 te	vaak	zijn	bestaande	adviesraden	
geen	volwaardige	overleg-	en	inspraakfora	voor	de	
diverse	 belangengroepen,	 laat	 staan	 dat	 met	 het	
advies	in	het	college	of	de	gemeenteraad	rekening	
wordt	gehouden.	Het	gaat	dus	zeker	niet	om	meer,	
maar	vooral	om	betere	adviesraden.	De	juiste	or-
ganisatie	en	samenstelling	ervan	moet	door	de	no-
den	van	de	gemeente	worden	bepaald.	Indien	no-
dig	moet	het	aantal	adviesraden	beperkt	worden	
en	 kunnen	 onder	 de	 koepel	 van	 een	 omgevings-
raad	 en	 een	 adviesraad	 gemeentelijke	 economie	
afgebakende	thema’s	in	een	(tijdelijke)	werkgroep	
behandeld	worden.

		v Praktisch:	 stem	 uw	 inspraakmomenten	 af	 op	 de	
momenten	dat	de	belanghebbenden	vrij	zijn.		

		q Geef	echte	 inspraak	aan	ondernemers:	 inspraak	pri-
meert,	 niet	 het	 aantal	 ‘likes’	 na	 de	 mededeling	 van	
een	beleidsbeslissing.

		v Dit	 kan	 door	 effectief	 een	 debat/dialoog	 aan	 te	
gaan	met	hen	in	de	adviesraad.	Zo	krijgt	de	onder-
nemer	echte	inspraak	om	de	samenleving	van	de	
gemeente	mee	vorm	te	geven.	

		v Speel	als	schepen	en	ambtenaar	bevoegd	voor	lo-
kale	economie	ook	een	actieve,	proactieve	en	reac-
tieve	rol	voor	geëngageerde	ondernemers:		
•		Actief:	 betrek	 ondernemers	 structureel	 bij	 het	

gemeentelijk	economisch	beleid,	via	(een)	goed	
georganiseerd(e)	 adviesra(a)d(en)	 en	 andere	
mogelijkheden	voor	dialoog.	

•		Proactief:	neem	economische	dossiers	tijdig	op	
als	 agendapunt,	 zodat	 ondernemers	 vanaf	 het	
begin	van	elk	denkproces	betrokken	worden.

•		Reactief:	 doe	 vooral	 ook	 iets	 met	 de	 inbreng,		
de	adviezen	en	de	initiatieven	van	de	participe-
rende	 ondernemers.	 Ondernemersengagement	
eindigt	 niet	 enkel	 in	 een	 geschreven	 advies,	
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maar	kan	ook	de	aanzet	zijn	voor	concrete	acties	
en	projecten,	waarbij	ondernemers	de	steun	no-
dig	hebben	van	de	gemeente	voor	de	effectieve	
uitvoering.	

		q Stel	het	juiste	team	samen:
		v Selecteer	 met	 zorg	 de	 vertegenwoordigers	 van		
de	belangengroepen	in	uw	gemeente.	Vaak	zetel	-
en	 er	 in	 een	 adviesraad	 deelnemers	 die	 enkel		
voor	hun	eigen	onderneming	spreken.	Deze	indi-
viduele	 stem	 bezoedelt	 echter	 een	 van	 de	 uit-
gangspunten	 van	 de	 adviesraad:	 een	 stem	 die	
spreekt	 voor	 vele	 ondernemers.	 UNIZO	 is	 hier-
voor	 een	 uitgelezen	 partner	 aan	 tafel.	 Het	 is	 de	
enige	 ondernemersorganisatie	 die	 alle	 onderne-
mers,	 van	 eender	 welke	 sector	 en	 grootte	 in	 uw	
gemeente,	representatief	vertegenwoordigt.	Het	is	
aan	 de	 UNIZO-vertegenwoordiger	 om	 construc-
tief	 in	 twee	 richtingen	 te	 communiceren:	 UNI-
ZO-standpunten	 moeten	 duidelijk	 naar	 voor	 ge-
bracht	 worden	 in	 de	 vergadering	 en	 wat	
bediscussieerd	en	beslist	werd	moet	gecommuni-
ceerd	 worden	 aan	 de	 uitgebreide	 achterban.	 De	
gemeente	heeft	UNIZO	nodig	om	voorstellen	af	te	
toetsen	en	gedragen	adviezen	in	te	winnen,	UNI-
ZO	 heeft	 op	 haar	 beurt	 de	 gemeente	 nodig	 om	
haar	verwachtingen	gerealiseerd	te	zien.	

		v Schakel	ondernemers	als	 experts	 in	 voor	het	ge-
meentelijk	economisch	beleidsplan	en	voor	ande-
re	 initiatieven	die	een	 impact	kunnen	hebben	op	
het	ondernemen.

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

	– Neem	de	adviesinitiatieven	serieus.	
		q Door	te	investeren	in	informatieverstrekking	en	vorming
		q Door	adviezen	op	te	volgen	en	terug	te	koppelen	en	

zo	een	goede	wisselwerking	en	samenwerking	te	be-
komen.

Aanbeveling 12: 
Zet specifieke aanspreekpunten voor ondernemers 
op

	– Bundel	 in	het	 college	 van	burgemeester	 en	 schepenen	
alle	 economische	bevoegdheden	bij	 één	persoon	 (eco-
nomie	algemeen,	horeca	&	toerisme,	landbouw,	handel).

	– Stel	een	ambtenaar	economie	aan,	eventueel	aangevuld	
met	 een	 horeca-coach.	 Op	 die	 manier	 ontstaan	 er	 be-
stuurlijk	 en	 ambtelijk	 behoeders	 van	 het	 lokaal	 econo-
misch	 apparaat,	 over	 alle	 beleidsdomeinen	 heen.	
Een	 schepen	 en	 ambtenaar	 (dienst)	 lokale	 economie	
kunnen	volgende	rollen	vervullen,	zowel	op	beleidsmatig	
als	op	ambtelijk	niveau:

		q Interne	ambassadeur	binnen	het	lokaal	bestuur	en	de	
diensten

		q Verzamelaar	en	verspreider	van	kennis	over	de	econo-
mie

		q Proactieve	 opvolging	 van	 de	 economische	 effecten	
van	bepaalde	maatregelen

		q Persoonlijke	 bewegwijzering	 voor	 de	 individuele	 on-
dernemer	binnen	de	gemeentelijke	diensten

		q Persoonlijke	dienstverlening	aan	de	ondernemers
Een	 ambtenaar	 lokale	 economie	 is	 meer	 dan	 een	 ver-
edelde	secretaris	van	een	adviesraad	economie	of	louter	
een	uitvoerder	van	commerciële	acties.

	– Stel	ook	thematisch	specifieke	aanspreekpunten	aan:
		q Via	de	Huizen	van	het	Kind	rond	kinderopvang
		q In	het	kader	van	de	eerstelijns-zorgregio’s
		q Rond	preventie	in	de	zorg,	bijvoorbeeld	in	het	kader	

van	het	project	‘gemeente	op	schema’	(uitrol	medica-
tieschema)

		q Een	mobiliteitscoach	voor	ingrijpende	veranderingen	
qua	verkeer	en	circulatie

		q Een	bereikbaarheidsadviseur	naar	aanleiding	van	gro-
te	openbare	werken	

		q Een	energiecoach	om	ondernemers	te	ondersteunen	
in	hun	streven	om	hun	energie-uitgaven	te	beperken	

		q Een	logicoach	voor	ondernemers	die	hun	logistiek	wil-
len	optimaliseren

Aanbeveling 13: 
Creëer mogelijkheden voor nieuwe connecties

	– Controleer	 welke	 gegevens	 beschikbaar	 zijn	 en	 deel	
deze.

	– Ondersteun	de	connectie	tussen	onderwijs	en	onderne-
men	door	bedrijfsbezoeken,	demonstratie-events	en	sta-
ges.

	– Bekijk	 bij	 internationale	 verbroederingen	 welke	 kansen	
dit	kan	bieden	voor	de	lokale	economieën	van	beide	par-
tijen.	Organiseer	een	economische	missie	naar	zuster-
gemeentes	 of	 -steden	 met	 de	 ondernemers	 die	 hierin	
geïnteresseerd	zijn.
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	– Organiseer	 op	 regelmatige	 tijdstippen	 een	 workshop	
waarbij	 het	 lokaal	 aankoopbeleid	 wordt	 toegelicht	 en	
waarbij	ondernemers	de	gelegenheid	krijgen	persoonlijk	
kennis	 te	 maken	 met	 de	 aankoopdiensten	 van	 de	 ge-
meente/stad.

	– Geen	connectie	zonder	onthaal.	
		q Onthaal	 uw	 nieuwe	 ondernemers.	 Dit	 is	 goed	 voor	

hun	integratie	binnen	de	lokale	gemeenschap.
		q Verbind	ook	nieuwe	inwoners	met	het	lokaal	onderne-

merschap.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 naar	 aanleiding	 van	
de	lokale	onthaalmomenten	voor	nieuwe	inwoners.

Aanbeveling 14: 
Beperk de administratieve overlast tot 
een minimum

	– Houd	reglementen	eenvoudig.	
		q Controleer	 reglementen	 regelmatig	 op	 hun	 doelma-

tigheid	en	actualiteitswaarde.
		q Waak	over	de	leesbaarheid	van	de	reglementen.
		q Vereenvoudig	procedures	waar	het	kan.
		q Vertrek	 vanuit	 de	 doelstellingen	 van	 het	 reglement,	

niet	vanuit	de	letter.	
	– Communiceer	 ook	 via	 elektronische	 weg.	 Het	 inzetten	
op	digitalisering	moet	verder	gaan	dan	het	louter	digita-
liseren	van	papieren	formulieren.	Het	gaat	over	de	volle-
dige	digitale	integratie	van	de	administratieve	processen	
én	 de	 volledige	 integratie	 van	 de	 gegevensbanken	 van	
onze	overheden.

	– Formuleer	een	procedure	voor	klachtenbehandeling.
	– Ondersteun	de	ondernemers	die	een	vergunning	aan	vragen.

		q Voorzie	(of	werk	mee	aan)	een	klantvriendelijk	digitaal	
‘omgevingsloket’	voor	het	indienen	van	digitale	aan-
vraagdossiers	voor	vergunningen.

		q Sta	open	voor	ondernemers	die	op	informele	wijze	raad	
vragen	bij	de	voorbereiding	van	een	vergunningsaan-
vraag.	Bij	verzoeken	tot	voorafgaande	projectvergade-
ringen	 voor	 vergunningsaanvragen	 met	 verplicht	 ad-
vies	van	de	Omgevingsvergunningscommissie	(OVC),	
moeten	deze	georganiseerd,	gefaciliteerd	en	begeleid	
worden	 op	 een	 constructieve	 manier,	 eventueel	 met	
aanwezigheid	 van	derde-belang	hebbenden	als	de	on-
dernemer-vergunningsaanvrager	daarom	verzoekt.			

		q Voorzie	in	gebruiksvriendelijke	handleidingen	over	de	
omgevingsvergunning	 en	 het	 digitale	 omgevingslo-
ket.	Voorzie	via	de	uitwerking	van	een	 luik	 ‘Veel	Ge-
stelde	Vragen’	(FAQ)	op	bijvoorbeeld	de	gemeentelij-

ke	 website	 een	 breed	 opvangnet	 voor	 vragen	 over	
omgevingsvergunningen.

		q Laat	complexe	aanvragen	behandelen	door	een	multi-
disciplinair	 team.	Hierdoor	wordt	 vermeden	dat	on-
dernemers	te	lang	moeten	wachten	op	een	antwoord	
of	van	het	kastje	naar	de	muur	worden	gestuurd.

		q Beperk	de	belasting	of	retributie	op	het	indienen	van	ver-
gunningsaanvragen,	of	het	afleveren	van	administratie-
ve	stukken	zoals	vergunningen,	tot	een	strikt	minimum.

BELEIDSDOMEIN UITSTRALING

Aanbeveling 15: 
Werk aan een basis-veiligheidsgevoel

	– Geef	ondernemers	inspraak	in	het	veiligheidsbeleid	door	
hen	te	betrekken	bij	het	opstellen	van	de	krachtlijnen	van	
het	zonaal	veiligheidsplan.

	– Zorg	voor	meer	blauw	op	straat,	 vooral	 tijdens	de	sol-
den-	en	eindejaarsperiode.	

	– Besteed	 voldoende	 aandacht	 aan	 preventie.	 Een	 ge-
meente	kan	heel	wat	preventieve	maatregelen	nemen	die	
de	veiligheid	en	het	veiligheidsgevoel	verhogen:

		q Via	logistieke	en	financiële	steun	aan	Buurtinformatie-
netwerken	 voor	 zelfstandige	 ondernemers	 (‘BIN-Z’)	
en	een	goede	communicatie	hierover	naar	onderne-
mers	toe.	

		q Via	overleg	met	de	zorgsector	over	agressie,	inbraak	
en	overvallen,	in	het	bijzonder	tijdens	de	wachtdienst.

		q Via	camerabewaking	op	risicovolle	plaatsen.
		q Via	GAS-boetes	om	op	te	treden	tegen	specifieke	vor-

men	van	overlast	en	andere	vormen	van	criminaliteit.	
		q Via	 het	 stimuleren	 van	 het	 gebruik	 van	 betaaltermi-

nals,	 begeleiding	 door	 de	 politie	 op	 vraag	 van	 een	
zorgverstrekker	of	begeleiding	door	een	chauffeur	tot	
aan	de	voordeur	van	de	patiënt.

	– Zorg	 voor	 een	 centraal	 aanspreekpunt	 (veiligheids-
coach)	 voor	 ondernemers	 die	 met	 een	 veiligheidspro-
bleem	te	kampen	hebben	of	meer	informatie	willen	over	
veiligheid.	 Zorg	 vervolgens	 voor	 de	 nodige	 ondersteu-
ning	en	begeleiding	op	vlak	van	veiligheid	(bv.	technop-
reventieve	 adviseurs,	 inbraakscan	 door	 politie,	 aanbie-
den	van	risicoanalyse,	…).	

54



Aanbeveling 16: 
Zorg voor uitstraling door een net(te) en groen(e) 
gemeente, stad of bedrijventerrein

	– Waak	over	de	algemene	netheid	en	begroening	van	het	
openbaar	domein,	zowel	in	de	kernen	van	de	gemeente,	
als	daarbuiten	en	op	bedrijventerreinen.

	– Zorg	bij	(grote)	werven	voor:	
		q stijlvolle	en	esthetische	bekleding	van	afsluitingen
		q een	goede	organisatie	van	de	werf

	– Onderzoek	 nieuwe,	 innovatieve	 afvalinzamelsystemen	
of	ingrepen	die	afval	vermijden.

		q Sorteerstraten
		q Slimme	vuilnisbakken	
		q Herbruikbare	bekers

	
Aanbeveling 17: 
Bied een aangename bezoekervaring door levendi-
ge markten, leuke events, een goede horeca en een 
aantrekkelijk toeristisch aanbod

	– Bekijk	het	toeristisch	aanbod	op	niveau	van	de	streek.
	– Integreer	het	beleid	rond	toerisme	in	het	economisch	be-
leid.

	– Werk	samen	met	de	sectoren	aan	een	kwaliteitsverbete-
ring	 van	 het	 aanbod	 (bv.	 via	 opleiding	 klantenservice,	
vermarkting	streekproducten,	inrichting	markt	en	terras-
sen	en	samenwerking	tussen	aanbieders).

	– Orden	en	animeer	de	wekelijkse	markt.
	– Zorg	voor	een	fair	speelveld	voor	alle	actoren:	bed	and	
breakfast,	Airbnb,	hotels.

	– Bedenk	bij	events:
		q of	en	hoe	er	meerwaarde	voor	de	ondernemers	kan	

gecreëerd	worden.
		q hoe	ondernemers	betrokken	kunnen	worden.

	– Informeer	de	ondernemers	tijdig	over	mogelijke	overlast	
en	bekijk	met	hen	hoe	deze	geminimaliseerd	kan	wor-
den.	Voorzie	een	proportionele	vermindering	van	de	ter-
rastaks	of	andere	taksen	voor	het	gebruik	van	het	open-
baar	 domein,	 wanneer	 er	 toch	 overlast	 optreedt	 of	
wanneer	het	openbaar	domein	niet	kan	gebruikt	worden.

	– Zorg	ervoor	dat	ook	kinderen	en	 jongeren	 iets	kunnen	
beleven	 door	 bijvoorbeeld	 een	 aanbod	 van	 samen-stu-
deerplekken	in	de	bibliotheek.

BELEIDSDOMEIN WELZIJN

Aanbeveling 18: 
Besteed ook aandacht aan ondernemers die het moei-
lijk hebben

	– Beperk	zoveel	mogelijk	het	omzetverlies	door	hinder	bij	
openbare	werken	of	events.	Verzacht	dit	ook	met	een	sa-
menhangend	beleid	gebaseerd	op	volgehouden	overleg	
met	de	betrokken	handelaars	en	bewoners.

	– Ga	respectvol	en	zonder	vooroordelen	om	met	de	onder-
nemer	als	persoon,	door:

		q de	bevolking	te	sensibiliseren	voor	het	belang	van	lo-
kaal	ondernemerschap.

		q de	 waanideeën	 over	 ondernemers	 te	 bestrijden.	 De	
overgrote	 meerderheid	 van	 de	 ondernemers	 is	 be-
trouwbaar.	13%	van	de	ondernemers	verzeilt	in	lang-
durige,	 aanhoudende	 moeilijkheden	 door	 gebeurte-
nissen	die	zij	zelf	niet	de	hand	in	hebben.	

		q de	 tewerkstelling	 te	 faciliteren	 van	 die	 ondernemers	
die	gedwongen	zijn	om	over	te	stappen	naar	een	an-
der	 statuut.	 Dit	 door	 het	 openstellen	 van	 vacatures	
voor	gewezen	zelfstandigen.	Zij	hebben	hun	vaardig-
heden	vooral	op	de	werkvloer	verworven	en	kunnen	
daar	bijgevolg	geen	diploma’s	van	voorleggen.	Dyzo	
vzw	biedt	zichzelf	overigens	aan	als	potentiële	tewerk-
stellingsplaats	voor	leefloners	in	het	kader	van	art.	60	
(met	het	OCMW	als	werkgever).	Gewezen	onderne-
mers	 zijn	 als	 ervaringsdeskundigen	 in	 het	 onderne-
men	 immers	 in	 het	 voordeel	 bij	 hulpverlening	 aan	
andere	ondernemers	in	moeilijkheden.	Competenties	
inzake	training,	secretariaat,	economische	analyse	en	
juridische	bijstand	zijn	bij	Dyzo	veel	gevraagd.

	– Ondersteun	de	persoon	in	zijn/haar	vragen,	door:
		q te	informeren	over	het	recht	op	dienstverlening	vanuit	

gemeente	en	OCMW.
		q toelating	tot	een	sociaal	onderzoek	in	functie	van	het	

tijdelijk	recht	op	leefloon	tijdens	de	uitbating	van	een	
onrendabele	zaak.

		q het	voorzien	van	tijdelijke	opvang	via	noodwoningen	
voor	 betrouwbare	 ondernemers	 die	 uit	 hun	 woning	
worden	gezet.

		q doorverwijzing	naar	en	samenwerking	met	gespeciali-
seerde	dienstverlening	zoals	bij	Dyzo	(www.dyzo.be).		

	– Moedig	medewerkers	aan	tot	het	volgen	van	opleidingen	
ingericht	door	Dyzo	(o.a.	over	inkomensbepaling,	herstel	
sociale	rechten,	schuldhulpverlening	en	insolventierecht).
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BELEIDSDOMEIN FINANCIËN

Aanbeveling 19: 
Schaf pestbelastingen af en geef de ondernemers 
waar voor hun geld via een performante 
dienstverlening

	– Creëer	 een	 redelijk	 en	 stabiel	 fiscaal	 klimaat.	 Dit	 zorgt	
ervoor	dat	ondernemers	hun	rechten	en	plichten	kennen	
en	 zich	 vervolgens	 kunnen	 toeleggen	 op	 het	 onderne-
men	zelf.		

	– Evalueer	de	bestaande	belastingen	en	schrap	ze	waar	het	
kan.	Kies	ervoor	om	te	werken	met	specifieke	retributies	
in	plaats	van	algemene	belastingen	en	houd	daarbij	reke-
ning	met	de	verschillende	soorten	ondernemers.		

	– Waak	erover	dat	het	fiscaal	beleid	de	economische	activi-
teit	van	ondernemers	in	geen	geval	tegengaat	of	bemoei-
lijkt.	Schaf	daarom	bijvoorbeeld	volgende	pestbelastin-
gen	af	of	breng	ze	terug	tot	redelijke	proporties.	

		q Belastingen	op	drijfkracht	of	oppervlakte
		q Belastingen	op	de	verspreiding	van	reclamedrukwerk
		q Gemeentelijke	 dossierkosten/dossiertaksen/retribu-

ties	voor	vergunningen
		q Disproportionele	terrasbelasting
		q Verouderde	 taksen	 zoals	 op	 het	 openblijven	 na	 het	

sluitingsuur
		q Belasting	van	zonnepanelen	als	bedrijfsoppervlakte
		q Taksen	voor	het	aanbrengen	van	bewegwijzering	

	– Communiceer	ook	 transparant	over	de	 return	voor	het	
ondernemerschap.

		q Organiseer	 één	 aanspreekpunt	 voor	 ondernemers	
(ambtenaar	of	dienst	lokale	economie).

		q Organiseer	de	werking	zodanig	dat	ondernemers	bin-
nen	de	drie	werkdagen	een	antwoord	krijgen	op	stan-
daardvragen.

		q Voorzie	ook	in	thematische	aanspreekpunten:	een	ho-
reca-coach,	een	bereikbaarheidsadviseur	bij	openbare	
werken	of	een	energiecoach	om	ondernemers	te	on-
dersteunen	om	zo	energiezuinig	mogelijk	te	onderne-
men.

		q Stel	het	recyclagepark	open	voor	ondernemers.
		v Minstens	voor	afvalstoffen	van	kleine	bedrijven	en	
zelfstandige	ondernemers,	wanneer	die	afvalstoffen	
qua	aard	en	samenstelling	vergelijkbaar	zijn	met	
huishoudelijk	afval	en	de	aangeleverde	hoeveelhe-
den	binnen	de	perken	blijven.	

		 Het	toelaten	van	ondernemers	tot	de	selectieve	
	 afvalinzameling	op	het	recyclagepark	is	een	
	 stimulans	om	de	verschillende	afvalfracties	nog	
	 beter	te	scheiden.	
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Deze	aanbevelingen	kaderen	bovendien	ook	perfect	in	de	17	duurzame	ontwikkelingsdoelstellingen	of	
SDG’s	(Sustainable	Development	Goals)	die	de	Verenigde	Naties	formuleerden.	Deze	doelstellingen	
maken	deel	uit	van	het	actieplan	van	de	Verenigde	Naties	voor	een	meer	duurzame	toekomstige	
samenleving	of	de	‘2030	agenda	voor	duurzame	ontwikkeling’	(www.sdgs.be).	
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Omdat mensen die 
op eigen risico ondernemen, 
voor hun eigen loon zorgen,
en welvaart & tewerkstelling creëren, 
versterking verdienen.
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UNIZO, DE STEM VAN DE ONDERNEMERS IN UW GEMEENTE OF STAD

UNIZO,	de	Unie	van	Zelfstandige	Ondernemers	verenigt	110.000	zelfstandigen,	beoefenaars	van	een	vrij	beroep	en	kmo’s	
in	Vlaanderen	en	Brussel.	Dit	zowel	interprofessioneel	als	via	haar	netwerk	van	127	aangesloten	sectororganisaties.

UNIZO	werkt	voor	zelfstandige	ondernemers-eigenaars	die	op	eigen	risico	en	voor	eigen	rekening	ondernemen.	Of	zij	nu	een	
eenmanszaak	zijn,	of	een	groei-kmo,	jong	of	gevestigd,	internationaal	actief	of	gericht	op	een	lokale	markt.

UNIZO	verenigt	ondernemers,	informeert	en	adviseert	hen	en	behartigt	hun	belangen.

In	het	ondernemerslandschap	bekleedt	UNIZO	een	unieke	plaats	doordat	UNIZO	zowel	lokaal,	regionaal,	provinciaal,	ge-
westelijk,	federaal	als	Europees	actief	is	als	erkende	sociale	partner.

UNIZO	heeft	een	lokale	werking	in	227	gemeenten	in	Vlaanderen	en	Brussel	met	2381	ondernemers	die	op	vrijwillige	basis	
werken	voor	hun	collega’s.	Daarnaast	is	UNIZO	via	haar	vertegenwoordigingen	actief	in	bijna	alle	gemeenten	in	Vlaanderen	
en	Brussel.

UNIZO	streeft	naar	degelijke,	haalbare	en	goed	uitgewerkte	oplossingen,	liever	dan	enkel	het	probleem	vast	te	stellen.	Op	
onze	bestuursvergaderingen	volgen	wij	de	dossiers	waarin	ondernemersbelangen	aanwezig	zijn,	van	nabij	op.	Ondersteund	
door	deskundige	medewerkers,	kunnen	wij	voor	de	gemeentebesturen	optreden	als	gedocumenteerde gesprekspartner en 
vertegenwoordiger van het ondernemerschap in de gemeente.

Daarnaast	krijgt	u	als	gemeentebestuur	regelmatig	vragen	rond	ondernemen.	Met	de	UNIZO-GOV-service	willen	wij	u	on-
dersteuning	bieden	om	deze	vragen	snel	en	accuraat	te	beantwoorden.	We	delen	ook	onze	eigen	expertise	en	actuele	infor-
matie.	Zo	kunnen	we	samen	werken	aan	een	ondernemersvriendelijk	klimaat,	ook	in	uw	stad	of	gemeente.

De	UNIZO-”GOV-service”	biedt	onder	andere	volgende	voordelen:

•	u	kan	de	UNIZO	Ondernemerslijn	24/7	bellen	of	mailen	met	al	uw	vragen	rond	ondernemen

•	u	krijgt	toegang	tot	de	online	bibliotheek	met	vraag	en	antwoord

•	u	krijgt	de	UNIZO-Adviesgidsen:	themagidsen	met	uitgebreide	en	praktische	informatie,	

		op	maat	van	de	zelfstandige	ondernemer

•	u	ontvangt	het	ZO-magazine	boordevol	nuttige	informatie	en	ondernemersreportages

•	u	kan	deelnemen	aan	boeiende	infosessies	en	netwerkevenementen
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Colofon: 
UNIZO	Ondernemersvereniging,	Willebroekkaai	37,	1000	Brussel

Verantwoordelijke uitgever: 
Annemie	Lemahieu
	
www.unizo.be
02/21.22.511

Contactpersoon: 
Wim	Geirnaerdt
wim.geirnaerdt@unizo.be
0477775230

De Bedrijvige Kern
Het	project	“	Bedrijvige	Kern”	biedt	gemeentebesturen	ondersteuning	bij	het	uitvoeren	van	hun	regiefunctie	in	het	kernversterkend	beleid.	De	ondernemers-
wereld	reikt	hen	de	hand	om	samen	te	werken	aan	een	visibele	bedrijvige	kern.

Het project “Bedrijvige Kern” kadert in het operationaal programma EFRO Vlaanderen 2014-2020, Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s, 
Specifieke doelstelling 2: Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen.
Voor dit project ontvangt Unizo ondernemersvereniging maximaal eur 225.620 Efro-steun en een co-financiering vanuit het Hermesfonds van de Vlaamse Regering van 20%.


