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1111 IIIINLEIDINGNLEIDINGNLEIDINGNLEIDING    

Het strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een 

detailhandelsbeleid voor de stad. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en de evolutie van de 

detailhandel in onze stad. Daarnaast beschrijft het ook de toekomstige en gewenste situatie en acties 

die kunnen ondernomen worden om deze situatie te bereiken. Dit plan kan de basis vormen voor de 

beoordeling van toekomstige inplantingsvragen, het biedt een argumentatie bij deze beoordeling en 

vereenvoudigt de besluitvorming. 

Voor de opmaak van het strategisch commercieel plan van de stad Kortrijk werd er doorgedreven 

gebruik gemaakt van de leidraad voor lokale besturen van het Vlaams Agentschap Innoveren & 

Ondernemen: 

Het plan start met een analyse. We starten met een algemene socio-economische beschrijving van 

onze stad. Daarna worden de verschillende beleidskaders beschreven. Het detailhandelsapparaat 

wordt onder de loep genomen: binnen het analysegedeelte krijgen we zich op zowel de vraag 

(koopstromen) als het aanbod. We gaan dieper in op de huidige trends en toekomstige 

ontwikkelingen om te eindigen met een SWOT analyse. 

Voor de analyse werd gebruik gemaakt van de feitenfiches (versies 2014 & 2015) die werden 

opgemaakt in het kader van het Kennisnetwerk Detailhandel. 

Vervolgens gaan we over naar de ambitie en doelstellingen. De ambitie om van Kortrijk opnieuw een 

succesvolle, trendy winkelstad te maken werd geformuleerd in het Plan Nieuw Kortrijk. Om de 

ambitie en doelstellingen te behalen zetten we in op 7 speerpunten: kernversterking, 

ondernemingsvriendelijke stad, innovatie, aanbodoptimalisatie, kwalitatieve uitstraling panden en 

openbaar domein, het versterken van de beleving en het comfort. 

Binnen dit plan duiden we verschillende kerngebieden aan. De stad wil handelaars en horeca-

ondernemers zo veel mogelijk aanzetten om zich binnen deze kerngebieden te vestigen en werkt 

hiervoor stedenbouwkundige maatregelen uit. Voor het centrum van de stad gaan we verder en 

delen we het gebied verder op in verschillende sfeerzones, met elk een eigen identiteit. Deze 

kernbepaling vormt ook een eerste aanzet voor het aanduiden van winkelrijke en winkelarme 

gebieden in functie van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid. 

Tenslotte gaan we over naar verschillende voorstellen van acties en aanbevelingen. Acties zijn 

maatregelen waarbij Economie Kortrijk aan zet is, bij aanbevelingen zijn andere interne en/of 

externe diensten of organisaties aan zet. De acties en aanbevelingen zijn gebaseerd op vroegere 

acties die geformuleerd werden in het plan ‘EIK’ (Economie in Kortrijk), de centrumvisie van het 

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk ‘Alles in Huis’ en voorstellen van acties die geformuleerd zijn door 

het Kennisnetwerk Detailhandel. 

De acties en aanbevelingen werden niet volledig uitgewerkt, dit beleidsdocument schetst enkel het 

kader. Bij de verdere uitwerking van de acties wordt er steeds een projectplan opgesteld met doel, 

budget en timing. 
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2222 AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE    

2.12.12.12.1 AAAALGEMENE SOCIOLGEMENE SOCIOLGEMENE SOCIOLGEMENE SOCIO----ECONOMISCHE POSITIONECONOMISCHE POSITIONECONOMISCHE POSITIONECONOMISCHE POSITIONERINGERINGERINGERING    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Geografische sGeografische sGeografische sGeografische schets met economischets met economischets met economischets met economische aantrekkingskrachtche aantrekkingskrachtche aantrekkingskrachtche aantrekkingskracht    

Stad Kortrijk is een centrumstad, zij verzorgt de regio Zuid-West-Vlaanderen 

Dankzij deze functie is de stad rijk aan allerhande instellingen. Zo is er het beurscomplex Kortrijk XPO, 

zijn er verschillende opleidings-, zorg- en overheidsinstellingen actief. De stad is ook erg rijk aan 

culturele en toeristisch interessante aandachtstrekkers. De stad is in de ruime regio gekend als 

shoppingstad die veel inzet op beleving en heel wat evenementen organiseert. 

Kortrijk XPO is een middelgroot beurzencomplex met internationale faam. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn Matexpo, Interieur Biënnale, Velofollies, Volare. Deze genereren op 

hun beurt heel wat zakentoerisme in onze stad. De site geniet van ideale 

ontsluitingsmogelijkheden gezien de directe ligging aan het knooppunt van autosnelwegen.  

De verschillende opleidingsmogelijkheden zijn talrijk vertegenwoordigd in Kortrijk. 

Universiteiten, hogescholen en instituten voor volwassenonderwijs brengen heel wat 

jongeren en leergierigen naar onze stad. Dit wordt in de toekomst alleen maar sterker door 

de nog concretere concentraties binnen vernieuwende projecten. 

In Kortrijk zijn er heel wat rust- en verzorgingscentra aanwezig. Aan de Kennedylaan bouwt 

AZ Groeninge verder aan een supraregionaal ziekenhuis, een fusie van de verschillende 

kleinere ziekenhuizen die aanwezig waren in de stad. 

Als centrumstad heeft de stad Kortrijk zichzelf ontplooid op vlak van dienstverlening naar 

bewoners, ondernemers, werkmensen en bezoekers. De diensten liggen verspreid in de 

binnenstad, maar ook in de deelgemeenten wordt hier volop aandacht aan besteed. 

De stad Kortrijk heeft heel wat toeristische troeven. Naast de culturele voorzieningen heeft 

de stad een historisch stadscentrum met de alom gekende Broeltorens, de Onze-Lieve-

Vrouwekerk, de Sint-Maartenskerk, het historisch stadhuis … De stad staat ook twee keer 

vermeld op de lijst van UNESCO werelderfgoed: zowel het Begijnhof als het Belfort staan 

vermeld op deze lijst. Daarnaast mag Kortrijk trots zijn op het volwaardig logiesaanbod dat 

het te bieden heeft aan zijn gasten, van luxe gamma tot jeugdherberg. Elk type gast, die hier 

voor zaken of vakantie is, kan hier zijn gading vinden. Ook bezoekers met een kampeerauto 

zijn welkom op het specifiek voorzien terrein in de historische binnenstad. Een unieke plek in 

de stad is het Buda-eiland. Dit is een vruchtbare plek voor kunstenaars en creatieve, 

ondernemende personen en organisaties. 

De stad Kortrijk biedt heel wat shopping mogelijkheden. Er zijn drie grote recreatieve 

Shopping centra: K in Kortrijk is gelegen in het hart van de stad omgeven door een openlucht 

winkelwandelzone, Ring Shoppingcenter Kortrijk-Noord bevindt zich noordelijk aan de R8, 

tegen de grens met Kuurne. Op de grens tussen Kortrijk en Marke vinden we het 

bouwcentrum Pottelberg. Hier is heel wat detailhandelsoppervlakte die zich vooral 

concentreert in de sectoren bouw, wonen en doe-het-zelf. 

Het belevingsaspect wordt in Kortrijk hoog in het vaandel gedragen. Horeca is alom 

vertegenwoordigd en evenementen worden structureel zelf georganiseerd, verenigingen en 

derden organisaties worden gestimuleerd. Het Business Improvement District heeft een 
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retail-smile-manager in dienst om de handelaren binnen het hart van ons centrum te 

ondersteunen bij plaatselijke acties. 

Kortrijk behoort tot de Eurometropool Lille (Rijsel) – Kortrijk – Tournai (Doornik), een gebied met een 

oppervlakte van 3.550 km² met 2,1 miljoen inwoners dat zich strekt over de regio Lille Métropole, 

zeven Belgische arrondissementen (Moeskroen, Doornik, Ath, Kortrijk, Ieper, Roeselare en Tielt) en 

de Belgische gemeenten Silly, Enghien en Lessines. Kortrijk, Rijsel en Doornik vormen samen de 

centrumsteden binnen deze grensoverschrijdende ruimte. De Eurometropool is gelegen in de 

driehoek Brussel-Parijs-Londen. 

Kortrijk lig in de nabijheid van enkele grote steden, namelijk: 

• Rijsel: 30 Km 

• Gent: 50 Km 

• Brugge: 60 Km 

• Antwerpen: 100 Km 

• Brussel: 100 Km 

• Parijs: 250 Km 

• Londen: 300 Km 

• Keulen: 300 Km 

De stad Kortrijk grenst aan het Waals Gewest en ligt vlakbij de grens met Frankrijk. Deze grenzen 

hebben natuurlijk impact op de sociaal-economische situatie van de stad. Heel wat mensen werken 

en kopen over de landsgrenzen heen en dit in beide richtingen. 
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2.1.22.1.22.1.22.1.2 Bereikbaarheid troef vanuit de regio en verdBereikbaarheid troef vanuit de regio en verdBereikbaarheid troef vanuit de regio en verdBereikbaarheid troef vanuit de regio en verderererer    

Kortrijk is vlot toegankelijk door de nabijheid van 2 grote internationale luchthavens: 

• Brussel Nationaal fungeert als belangrijke hub binnen Europa 

• Lille Lesquin biedt internationale vluchten op slechts 30 km verwijderd 

De Schengen luchthaven Kortrijk-Wevelgem is eerder gericht op zakentoerisme en kan door zijn 

kleinschaligheid uitpakken met een uiterst flexibele en efficiënte service. 

Kortrijk ligt aan 3 belangrijke autosnelwegen: 

• E17: Antwerpen – Gent – Kortrijk – Rijsel – Cambrai – Reims - Beaune 

• E403: Zeebrugge – Doornik met knooppunt in Brugge met E40 

• A19: Ieper – Menen – Kortrijk  

Kortrijk zet in op ondergronds parkeerbeleid in combinatie met snelparkeren bovengronds en extra 

alternatieven zoals park&ride, park&bike met als doel de bereikbaarheid én leefbaarheid van de stad 

te bevorderen.  

Om toeristisch bereik te bevorderen is er ingezet op parking voor bussen, kampeerwagens en 

aanlegsteiger voor vaartoerisme. 

Fietsers krijgen specifieke aandacht door de invoering van fietsstraten en voldoende veilige 

fietsstallingen. 

Het station in Kortrijk is dé draaischijf van ons openbaar vervoer. De stationsomgeving krijgt een 

grondige heraanleg waardoor in de toekomst het openbaar vervoer nog meer uitstraling en kansen 

krijgt. 

De NMBS verzorgt vanuit Kortrijk en vlotte verbinding binnen België, maar ook met onze buurlanden, 

met Rijsel als belangrijke split. Vanuit Rijsel bestaan snelle treinconnecties met oa Amsterdam, 

Londen, Keulen en Parijs. 

Bovendien is de stad gelegen aan de Leie. Het kanaal Kortrijk-Bossuyt maakt de verbinding tussen de 

Leie en de Schelde en biedt alsmaar meer opportuniteiten op vlak van import, export en belevering. 
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2.1.32.1.32.1.32.1.3 Analyse van de bevolkingAnalyse van de bevolkingAnalyse van de bevolkingAnalyse van de bevolking    

2.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3.1 Stand en evolutie bevolkingStand en evolutie bevolkingStand en evolutie bevolkingStand en evolutie bevolking    

2.1.3.1.1 Evolutie totale bevolking 
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2.1.3.1.2 Evolutie van het bevolkingsaantal per leeftijdscategorie 
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2.1.3.1.3 Evolutie van het aantal vreemdelingen (= personen met een vreemde nationaliteit) per 

nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari 
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2.1.3.1.4 Evolutie en stand van het aantal huishoudens 
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2.1.3.1.5 Vooruitberekening van de bevolking 

Geobserveerd (2014) en geprojecteerd aantal inwoners (2015-2024). 
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2.1.3.22.1.3.22.1.3.22.1.3.2 Bevolkingsdichtheid per statistische sectorBevolkingsdichtheid per statistische sectorBevolkingsdichtheid per statistische sectorBevolkingsdichtheid per statistische sector    
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2.1.3.32.1.3.32.1.3.32.1.3.3 Gemiddeld inkomen per aangifte (in Gemiddeld inkomen per aangifte (in Gemiddeld inkomen per aangifte (in Gemiddeld inkomen per aangifte (in €)€)€)€)    
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2.1.3.42.1.3.42.1.3.42.1.3.4 Kaartvisualisatie welvaartsindex per Kaartvisualisatie welvaartsindex per Kaartvisualisatie welvaartsindex per Kaartvisualisatie welvaartsindex per statistische sector (wijk)statistische sector (wijk)statistische sector (wijk)statistische sector (wijk)    

  

Het gemiddeld fiscaal inkomen i  Vlaanderen wordt gelijkgesteld met welvaartsindex 100. 
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2.1.42.1.42.1.42.1.4 Economische kerncijfersEconomische kerncijfersEconomische kerncijfersEconomische kerncijfers    

2.1.4.12.1.4.12.1.4.12.1.4.1 Aantal en evolutie BTWAantal en evolutie BTWAantal en evolutie BTWAantal en evolutie BTW----plichtige ondernemingen (natuurlijke personen + rechtspersonen)plichtige ondernemingen (natuurlijke personen + rechtspersonen)plichtige ondernemingen (natuurlijke personen + rechtspersonen)plichtige ondernemingen (natuurlijke personen + rechtspersonen)    
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2.1.4.22.1.4.22.1.4.22.1.4.2 OprichtingsratioOprichtingsratioOprichtingsratioOprichtingsratio    

Ratio van het aantal oprichtingsakten in een bepaald jaar t.o.v. het aantal bestaande ondernemingen 

bij de aanvang van dat jaar. 
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2.1.4.32.1.4.32.1.4.32.1.4.3 UittredingsratioUittredingsratioUittredingsratioUittredingsratio    

Ratio van het aantal gewone stopzettingen plus het aantal faillissementen in een bepaald jaar t.o.v. 

het aantal bestaande ondernemingen bij de aanvang van dat jaar. 
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2.1.4.42.1.4.42.1.4.42.1.4.4 NettogroeiratioNettogroeiratioNettogroeiratioNettogroeiratio    

Ratio van het aantal oprichtingsakten minus het aantal gewone stopzettingen minus het aantal 

faillissementen in een bepaald jaar t.o.v. het aantal bestaande ondernemingen bij de aanvang van 

dat jaar. 
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2.22.22.22.2 AAAALGEMENE BELEIDSMATIGLGEMENE BELEIDSMATIGLGEMENE BELEIDSMATIGLGEMENE BELEIDSMATIGE CONTEXTE CONTEXTE CONTEXTE CONTEXT    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Vlaams niveauVlaams niveauVlaams niveauVlaams niveau    

2.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1.1 Detailhandelsbeleid: startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’Detailhandelsbeleid: startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’Detailhandelsbeleid: startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’Detailhandelsbeleid: startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’    

In juli 2010 keurde de Vlaamse Regering de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ goed. De nota stelt 

dat detailhandel bijdraagt tot de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnensteden en 

dorpskernen. Er wordt gesteld dat de ontwikkeling van baanwinkels en perifere retailparken of 

shopping centra vaak gemakkelijker en soms aantrekkelijker is dan de (her)ontwikkeling van een 

bestaand centrum. De Vlaamse Regering ziet hierin grond om een kernversterkend beleid te voeren. 

De Vlaamse Regering zet voornamelijk in op drie aspecten: 

- Systematisch beperken van de verdere ontwikkeling van baanwinkellinten 

- Zorgvuldig afwegen van nieuwe inplantingen van grootschalige handelszones 

- Bewaken van de complementariteit van dergelijke linten en zones met de stedelijke kernen 

en dorpskernen 

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse regering de nota “Winkelen in Vlaanderen 2.0” goed. Deze 

nota is een vervolg op de startnota en voorziet nieuwe mogelijkheden voor steden en gemeenten om 

een kernversterkend detailhandelsbeleid te voeren.  

Ondertussen zijn heel wat initiatieven uit de startnota gerealiseerd: op ruimtelijk-economisch vlak 

(functiewijzigingsbesluit en rondzendbrief met afwegingskader grootschalige detailhandel) en op het 

vlak van ondersteuningsmaatregelen voor gemeenten (leidraad strategisch commercieel plan, 

overlegtafels economie van de VVSG, subsidies gevelrenovatie, oproep detailhandel in het kader van 

Ondernemingsvriendelijke Gemeente).  

Ook de winkelnota 2.0 bevat verschillende ruimtelijk-economische nieuwigheden, met o.m. de 

krijtlijnen voor de regionalisering van de wet op de handelsvestigingen. Na de regionalisering zal de 

socio-economische vergunning maximaal geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning. Verder is 

er sprake van een stedenbouwkundige verordening om kernwinkelgebieden af te bakenen of 

bepaalde functies uit te sluiten. 

Tot slot zijn er ruime financiële stimulansen voor de gemeenten. In de Winkelnota 2.0 wordt een 

totaalbedrag van 13 miljoen euro voorzien aan subsidies voor de Vlaamse steden en gemeenten. 

Deze worden verdeeld over twee luiken. Een eerste subsidieluik ‘kernversterkende maatregelen’ 

voorziet in totaal 4 miljoen euro voor een vijftigtal kernversterkende gemeentelijke initiatieven in de 

brede zin. Het kan gaan om de opmaak van een strategisch commercieel plan, bewegwijzering, de 

opwaardering van een winkelstraat, …  

Het tweede subsidieluik ‘Handelspanden’ is opgesplitst in een subsidie voor de aankoop van 

handelspanden door het gemeentebestuur enerzijds en de subsidiëring van de renovatie van 

handelspanden door handelaars anderzijds. 
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2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)    

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) maakt detailhandel een wezenlijk deel uit van 

het functioneren van steden, van de kernen, van de open ruimten en van specifieke plaatsen in het 

bebouwd perifeer landschap. Alsmaar meer winkels en shopping centra wijken uit naar kruispunten 

en invalswegen buiten de steden en kernen. Baanwinkels en bedrijven met verkoopoppervlaktes 

groeien uit tot linten. Het vaststellen, het beter structureren en het stoppen van de uitgroei van 

bestaande concentraties vormt de uitdaging voor het toekomstig beleid. In het RSV zijn 

detailhandelszones omschreven als specifieke regionale bedrijventerreinen. 

In het RSV wordt gesteld dat in de afbakeningsplannen voor de stedelijke gebieden geschikte locaties 

voor verkeer genererende activiteiten, waaronder baanwinkels en shopping centra, worden 

aangeboden. De omzendbrief RO/96/06 stelt dat de uitwerking van een visie op de detailhandel van 

regionale schaal bij voorkeur door de provincie gebeurt. Er is geen nadere omschrijving van deze 

‘detailhandel van regionale schaal’. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Kortrijk geselecteerd als regionaalstedelijk 

gebied. Dit wil zeggen dat Kortrijk een belangrijke positie inneemt in de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling van Vlaanderen. Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben de regionaalstedelijke 

gebieden – weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om 

een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen 

en ruimte voor economische activiteiten op te vangen. 

2.2.1.32.2.1.32.2.1.32.2.1.3 Ruimtelijk afwegingskader grootschalige detailhandelRuimtelijk afwegingskader grootschalige detailhandelRuimtelijk afwegingskader grootschalige detailhandelRuimtelijk afwegingskader grootschalige detailhandel    

De Vlaamse Regering voert een kernversterkend beleid enerzijds en een actief aanbodbeleid voor 

ruimte behoevende grootschalige detailhandel anderzijds. Dit uit zich zowel in het ruimtelijk als in 

het economisch beleid. 

De Regering heeft een omzendbrief (RO/2011/01) verstuurd met daarin de toelichting bij het 

ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige detailhandel. Voorliggende omzendbrief past in de 

verdere uitwerking van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’. Deze omzendbrief voegt de in de 

Winkelnota aangekondigde omzendbrieven in verband met ‘Kernversterking en Winkellinten’ en 

‘Ruimtelijk afwegingselementen voor de inplanting van grootschalige detailhandel’ samen. De 

omzendbrief biedt ruimtelijke afwegingselementen met het oog op een gestructureerd 

afwegingstraject voor de inplanting en/of groei van grootschalige detailhandel.  

De basisdoelstellingen hierbij zijn het tegengaan van verdere verlinting, het voeren van een 

aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties en het voeren van een kernversterkend beleid. Het 

uiteindelijk doel is de realisatie van de goede ruimtelijke ordening betreffend grootschalige 

detailhandel zoals bedoeld in de Codex ruimtelijke ordening (artikel 1.1.4) én een economisch 

leefbare en dynamische sector. 
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2.2.1.42.2.1.42.2.1.42.2.1.4 RegelgevingRegelgevingRegelgevingRegelgeving    

2.2.1.4.1 Handelsvestigingenwet 13 augustus 2004 en KB van 22 februari 2005 

De nieuwe wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen van 13 augustus 2004 schaft de 

eerdere Handelsvestigingenwet af en introduceert een geheel nieuwe regeling. De criteria waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de samenstelling van het sociaaleconomisch dossier en bij het 

onderzoek van de aanvraag om een sociaaleconomische vergunning zijn als gevolg van de Europese 

Dienstenrichtlijn gewijzigd. 

Op 6 juli werd het ontwerp van decreet integraal handelsvestigingsbeleid door het Vlaams parlement 

aangenomen. Het werd door de Vlaamse regering bekrachtigd en werd als decreet betreffende het 

integraal handelsvestigingsbeleid op 29 juli in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet van 13 

augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen wordt in dit decreet opgeheven. 

2.2.1.4.2 De wet van 22 december 2009 

De Europese Dienstenrichtlijn creëert een rechtskader om de belemmeringen voor het vrije verkeer 

van diensten in de Europese Unie op te heffen en een echte interne dienstenmarkt te doen ontstaan 

tegen 2010.  

Deze dienstenrichtlijn had consequenties voor enkele van de vier criteria in de wet op de 

handelsvestigingen van 2004, en meer bepaald de verduidelijkingen ervan in het KB van 22 februari 

2005. Door middel van de wet van 22 december 2009 zijn de criteria als volgt gewijzigd:  

• de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging 

• de bescherming van het stedelijk milieu 

• de belangen van de consumenten 

• de invloed van het project op de werkgelegenheid  

Het belangrijkste gevolg hiervan is dat lokale besturen geen socio-economische vergunning kunnen 

weigeren op basis van het argument dat de inplanting een negatief effect heeft op de bestaande 

detailhandel. Economische redenen mogen bijgevolg niet meer gebruikt worden. 

2.2.1.4.3 Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid 

Op 6 juli 2016 keurde het Vlaams Parlement het Decreet betreffende het Integraal 

Handelsvestigingsbeleid goed. Na de bekrachtiging door de Vlaamse regering op 15 juli, verscheen 

het op 29 juli in het Staatsblad. Met dit decreet beoogt Vlaanderen een meer duurzame organisatie 

van het detailhandelsapparaat met weerbare en leefbare kernwinkelgebieden en minder 

kleinhandelslinten. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentebesturen die verschillende 

instrumenten krijgen aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren.  

De inwerkingtreding van het zogenaamde IHB-decreet verloopt gefaseerd: 

• De bepalingen inzake de (ruimtelijke) planning en visievorming traden in werking op 29 juli 

2016, met één uitzondering: voor artikel 10, §1 (ruimere mogelijkheden inzake de 

stedenbouwkundige verordeningen) is het wachten op een regeringsbesluit over het 

openbaar onderzoek bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen; 

• De integratie van de vergunning in de omgevingsvergunning en het handhavingsbeleid 

treden in werking op 1 januari 2018 (ruim 10 maanden na de inwerkingtreding van de 

omgevingsvergunning zelf); 

• De vervalregeling m.b.t. de 'oude' socio-economische vergunningen trad retroactief in 

werking vanaf 1 juli 2014; 
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• Tot slot zal de Vlaamse regering de inwerkingtreding van hoofdstukken 7 en 8 (voornamelijk 

wijzigingsbepalingen) nog per artikel bepalen 

Het decreet zet in op vier basisdoelstellingen: 

1. Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 

vermijden van ongewenste kleinhandelslinten; 

2. Het versterken van de leefbaarheid van de stadskernen; 

3. Het waarborgen voor een toegankelijk aanbod voor consumenten; 

4. Aandacht voor een duurzame mobiliteit. 

2.2.1.4.3.1 Vrijheid en verantwoordelijkheid voor lokale besturen 

Het decreet reikt gemeenten en provincies instrumenten aan waarmee ze het winkelaanbod kunnen 

sturen op basis van hun eigen visie op winkels en kleinhandel op hun grondgebied. Lokale besturen 

krijgen dus de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf hun visie uit te tekenen. 

Lokale besturen zullen op grote lijnen kunnen sturen in de assortimenten, en bepalen in welke mate 

voeding, kleren en schoenen, of andere producten in bepaalde gebieden kunnen worden verkocht. 

Zo kunnen nieuwe winkels die meer in het stadscentrum thuishoren naar het centrum worden 

geleid, en omgekeerd. 

Gemeenten en provincies zullen kernwinkelgebieden kunnen afbakenen, waarbinnen ze een 

stimulerend winkelbeleid gaan kunnen voeren, om de aantrekkelijkheid van hun centrum te 

versterken en ongewenste handelslinten te vermijden. Vanuit bezorgdheden rond mobiliteit en 

leefbaarheid zullen lokale besturen ook winkelarme gebieden kunnen afbakenen. 

2.2.1.4.3.2 Rechtszekerheid voor ondernemers 

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Met dit decreet geven we lokale besturen de 

mogelijkheid om een kernversterkend beleid op maat uit te werken. Uiteraard zorgen we hierbij voor 

rechtszekerheid voor bestaande handelszaken. Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om  hun 

regels in een bepaalde zone anders te maken voor reeds bestaande winkels, dan voor nieuwe 

winkels. Maar we definiëren ook vaste categorieën van kleinhandelsactiviteiten, waardoor we de 

deur sluiten voor een wirwar aan criteria. Bovendien kan er geen afbreuk gedaan worden aan de 

rechten van winkels die vandaag al een geldige vergunning hebben.” 

2.2.1.4.3.3 Snellere en eenvoudigere procedures 

Naast rechtszekerheid, is ook administratieve vereenvoudiging belangrijk om ondernemerschap te 

stimuleren. Vandaag bestaan er in praktijk 3 onderscheiden vergunningsstelsels: de 

stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning. Het 

detailhandelsbeleid is dan ook versnipperd tussen ruimtelijke visies en economische visies. Het 

decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid maakt daar een einde aan. 

Om de administratieve last voor handelaars verder terug te dringen, wordt de socio-economische 

vergunning volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Een handelaar zal via één procedure 

een toelating kunnen krijgen voor bouw, milieu-exploitatie en handelsexploitatie van zijn winkel, 

waar dit vandaag nog 3 aparte procedures zijn. 
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2.2.1.4.4 Algemene gewestplanvoorschriften in het KB van 1972 

Met het gewestplan kreeg het principe van ruimtelijke zondering een harde juridische vorm in België. 

In tegenstelling tot de hedendaagse voorschriften in de ruimtelijke uitvoeringsplannen bleven de 

gewestplanvoorschriften beperkt tot een aanduiden van een bepaalde bestemming voor een gebied. 

Zeker in een beginperiode behielden deze bestemmingen een algemeen karakter. 

Via het Koninklijk Besluit van 1972 werd een typologie van bestemmingsvoorschriften opgesteld in 

functie van de toepassing van het gewestplan. Kleinhandel wordt expliciet als mogelijke functie 

vermeld in woongebied en in dienstverleningsgebieden. In woongebieden betreft het een functie 

verweven met het wonen: de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving was een vereiste. 

2.2.1.4.5 Gewestplannen en plannen van aanleg (uitdovend) 

Het systeem van gewestplannen en plannen van aanleg hield impliciet een bepaalde taakverdeling in. 

De gewestplannen (na de regionaliseringen een bevoegdheid van het Vlaams Gewest) bestemden 

een bepaalde gebied. De gemeenten kregen de mogelijkheid om de (invulling en de aanleg van de) 

bestemmingen verder te verfijnen of zelfs aan te passen via algemene of bijzondere plannen van 

aanleg. 

Bij Team Bouwen, Milieu en Wonen kan nagegaan worden of er BPA’s van kracht zijn voor een 

bepaald gedeelte van de stad. 

2.2.1.4.6 Specifieke regelgeving 

Naast de voorschriften van de gewestplannen ontstonden bijkomende, parallelle regelgevingen die 

afwijkingen op deze voorschriften toestonden. Het vergunningenbeleid kreeg hierdoor een 

bijkomend (versoepelend) kader dat soms afweek van het oorspronkelijk kader gecreëerd door de 

gewestplannen. 

Het zogenaamde mini-decreet van 1984 (niet meer van toepassing) is hiervan een voorbeeld. Het 

decreet liet toe dat bestaande, vergunde bouwwerken afweken van de gewestplannen voor wat 

betreft verbouwingen, bouwen en herbouwen enerzijds en gebruikswijzigingen anderzijds, op 

voorwaarde dat ‘voor zover de ruimtelijke ordening niet werd geschaad’. De herbouw of uitbreiding 

van bedrijfsgebouwen mocht maximaal 100% bedragen. Het decreet omvatte weinig of geen 

beperkingen. 

2.2.1.4.6.1 Regionale en periode gebonden specificaties 

De opmaak van de gewestplannen gebeurde in oorsprong per streek. De verschillende benamingen 

van de gewestplannen zijn hiervan een uiting. Mede hierdoor verschilde ook de specifieke aanpak en 

ontstonden regionale verschillen in de aard en detaillering van het plan. Bepaalde streken, zoals de 

Kortrijkse streek, werden veel meer in detail uitgewerkt dan anderen (bijvoorbeeld gewestplan Sint-

Truiden – Tongeren). 

Hetzelfde geldt voor de eigenlijke voorschriften. Reeds bij aanvang van de gewestplannen (ca. 1976) 

ontstonden naast de algemene voorschriften (omschreven in het KB van 1972) ook een aantal 

specifieke, streekgebonden voorschriften. Wat betreft detailhandel bleef dit beperkt. 

Later, in de tweede helft van de jaren tachtig, kregen de effecten van de bijzondere en de vraag naar 

specifieke mogelijkheden ook weerslag in de gewestplannen. De bestemming bedrijfsgebied met 

stedelijk karakter op het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ uit 1994 is hiervan een voorbeeld. 

Vanaf de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (ca. 1997) duikt de bestemming 

‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’ op. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een multifunctionele 
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stedelijke omgeving, vaak op plaatsen waar een verdere projectontwikkeling nog gedefinieerd moet 

worden en reconversie gewenst is. 

2.2.1.4.7 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) – bestemming, inrichting en beheer 

Met het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening werd een 

nieuw planningssysteem ingevoerd. Karakteristieken van belang voor de voorliggende studie 

betreffen: 

• de subsidiariteit tussen verschillende beleidsniveaus; 

• het onderscheid tussen de omvattende, regelmatig te herziene beleidsvisie in de 

structuurplannen, de planmatige beleidsuitvoering (via de ruimtelijke uitvoeringsplannen) en 

het vergunningenbeleid; 

• de aanzetten voor de ontwikkeling van een grond- en pandenbeleid 

• de bijkomende mogelijkheden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen ten opzichte van de 

gewestplannen als klassieke bestemmingsplannen 

In het nieuw planningssysteem blijft het oorspronkelijk systeem waarbij de plannen van een hogere 

overheid verder uitgewerkt kunnen worden door een lagere overheid mogelijk, maar niet 

noodzakelijk. In principe wordt het nu mogelijk dat de Vlaamse overheid een ruimtelijk 

uitvoeringsplan verder gaat detailleren met specifieke inrichtingsvoorwaarden zodat hiervoor geen 

bijkomende planinitiatieven noodzakelijk zijn. Uit de analyse van de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

blijkt echter dat dit niet of zeer beperkt gebeurt. 
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2.2.1.4.8 Het typevoorschrift 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 omschrijft een aantal typevoorschriften. 

Binnen de categorie bedrijvigheid is de categorie ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

detailhandel’ voorzien. De richtwaarde van de ‘grootschalige detailhandel’ bedraagt 1.000 m² bruto 

bebouwd oppervlak per winkel. Complementaire kleinschalige voorzieningen zijn mogelijk tot een 

oppervlakte van 15%. 

Op een gelijkaardige manier als in het KB van 1972 zijn ook in dit Besluit handelsactiviteiten expliciet 

mogelijk gemaakt in woongebied (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking: 

winkels, grootschalige detailhandel, groothandel …) 

Gebiedscategorieën waar (al dan niet gebiedsspecifiek) expliciet wordt voorgesteld (bepaalde types 

van) handelsactiviteiten niet mogelijk te maken zijn: 

• gemengde regionale bedrijventerreinen (gebiedsspecifiek) 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren (gebiedsspecifiek) 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor wetenschapspark (gebiedsspecifiek) 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek (gebiedsspecifiek) 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor luchthavengebonden activiteiten 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor agro-industrie (gebiedsspecifiek horen tuincentra 

hier niet bij, zij horen thuis bij detailhandel, met tuinaanlegbedrijven worden bedrijven 

bedoeld die enkel machines stallen 

• gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen (standaard) 

Verder is er ook nog de wijziging (dd 15/07/2011) aan het besluit van de Vlaamse regering van 

28/11/2003 betreffende toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. Vroeger kon een vergunning 

verkregen voor een functiewijziging naar kantoren, diensten, handel en horeca voor gebouwen 

gelegen in/op een industriegebied/bedrijventerrein indien aan enkele voorwaarden was voldaan. 

Sinds de wijziging van het besluit kan enkel nog een vergunning verleend worden voor een 

functiewijziging naar kantoren of diensten en niet meer naar handel of horeca. 

2.2.1.4.9 Ruimtelijke uitvoeringsplannen van de Vlaamse Overheid 

Op het gebied van detailhandel kent de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen door de Vlaamse 

overheid twee motivaties: de noodzaak ingevolge de aanvraag van een planologisch attest enerzijds 

en de waardering als regionale problematiek in het kader van de afbakening van een grootstedelijk of 

regionaalstedelijk gebied anderzijds. 

2.2.1.4.10 Het planologisch attest 

Het planologisch attest is een instrument dat aan bestaande zonevreemde bedrijven een ruimtelijke 

oplossing kan bieden. In het planologisch attest worden de ruimtelijke behoeften van de 

verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Daarenboven houdt 

het planologisch attest rekening met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu, en 

de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. 

Het planologisch attest kan worden aangevraagd door en voor een bedrijf dat voldoet aan één van 

de volgende voorwaarden: 

1. Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht, vermeld in het 

decreet va 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 

2. Het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf 
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2.2.1.4.11 Het plan-MER 

Het zogeheten plan-MER decreet van 27 april 2007 is de doorvertaling van de Europese regelgeving 

inzake het milieueffectenonderzoek van plannen en programma’s naar de regelgeving op gewestelijk 

niveau. Op basis van deze regelgeving kunnen in principe drie soorten van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen worden onderscheiden: 

• ruimtelijke uitvoeringsplannen die het gebruik bepalen van een klein gebied op lokaal niveau 

• ruimtelijke uitvoeringsplannen die het kader vormen voor vergunning van een project 

onderworpen aan de specifieke regelgeving inzake de milieueffectenrapportage (de 

zogeheten bijlage I en bijlage II-projecten) 

• ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvoor, gelet op het mogelijke effect op gebieden, een 

passende beoordeling vereist is 

Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgemaakt zijn voor een klein gebied op lokaal niveau moet 

worden aangetoond dat zij geen aanzienlijke milieueffecten hebben. Er is een zogeheten screening 

noodzakelijk. Als de screening aantoont dat er wel aanzienlijke milieueffecten zijn, moet voor het 

ruimtelijk uitvoeringsplan een plan-MER worden opgemaakt. 

Voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen, die het kader vormen voor de vergunning van een project 

onderhevig aan de regelgeving betreffende de milieu-effectenrapportage, moet steeds een plan-MER 

worden opgemaakt. Hetzelfde geldt voor plannen waarvoor een passende beoordeling noodzakelijk 

is omwille van de mogelijke significante effecten op speciale beschermingszones. 

Ook bepaalde grootschalige infrastructuren betreffende handel zijn onderhevig aan de regelgeving. 

In bijlage II, projecten die van de milieueffectenrapportage ontheven kunnen worden, zijn onder 

andere volgende categorieën van infrastructuurprojecten beschreven: 

• Industrieontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer 

• Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen 

• Projecten met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden 

• Projecten met brutovloeroppervlakte van 5.000 m² of meer 

• Projecten met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer 

personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2 Provinciaal niveauProvinciaal niveauProvinciaal niveauProvinciaal niveau    

2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1 Naar de Kern van de ZaakNaar de Kern van de ZaakNaar de Kern van de ZaakNaar de Kern van de Zaak    

Detailhandel zorgt voor een sterke economische dynamiek in West-Vlaanderen. De sector is een 

belangrijke werkgever met meer dan 25.000 werknemers in de detailhandel en nog eens bijna 19.000 

zelfstandige winkeliers. In West-Vlaanderen is 22% van het Vlaamse winkelaanbod gevestigd. Per 

1.000 inwoners is er meer dan 2.200 m² winkelvloeroppervlakte. 

Detailhandel is voor de provincie en de POM West-Vlaanderen reeds geruime tijd vertrouwd terrein. 

Projecten zoals Commerciële Innovatie, Inspiratiebox, Innoverende Straat, Het Winkelweb enz… 

werden door lokale besturen positief onthaald. Sinds 2012 zijn nieuwe initiatieven opgestart op 

provinciaal en Vlaams niveau, met Europese steun. De provincie staat in voor de bovenlokale 

taakbehartiging rond detailhandel; informatie en sensibilisering, ondersteuning en begeleiding van 

steden en gemeenten met betrekking tot detailhandel, namelijk het Kennisnetwerk Detailhandel. In 

2014 gingen ook de ‘proeftuinen voor de middenstand’ van start, als proefproject voor het opstellen 

van een innoverend detailhandelsbeleid en bijhorende acties in West-Vlaanderen. 

Om het detailhandelsbeleid in de provincie op een goed spoor te zetten zijn een aantal krachtlijnen 

vastgelegd die de locomotief voor alle steden en gemeenten kan vormen. 

Naar aanleiding van de eindrapporten van de interprovinciale studie detailhandel maakte de 

provincie West-Vlaanderen een detailhandelsvisie op. De visie kreeg de naam ‘Naar de Kern van de 

Zaak, visie op detailhandel’. 

De provincie zet binnen haar visie in op de volgende krachtlijnen: 

2.2.2.1.1 Kernen versterken als basis voor vitale steden en gemeenten 

De samenleving is gebaat bij leefbare en zelfs vitale steden en gemeenten. Dit zijn gemeenten waar 

sprake is van een goed aanbod op gebied van wonen, voorzieningen, ontspanning, horeca, cultuur en 

uiteraard ook detailhandel. Dit in de mate van wat mogelijk is binnen de vraag- en aanbodsituatie 

van een gemeente. Vitaal betekent in dat opzicht dat het aanbod een antwoord biedt op de steeds 

veranderende behoeften en ontwikkelingen. 

Voor de provincie is kernversterking vooral gericht op het versterken van de kernen zelf en daarmee 

het stimuleren van het concurrerend vermogen in relatie tot winkelgebieden buiten de kernen. 

Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de opdeling stedelijk gebied versus buitengebied. 

2.2.2.1.2 Groeien naar een geïntegreerd en integraal beleid van kernversterking 

De omvang en veelheid van de uitdagingen bij de West-Vlaamse steden en gemeenten met 

betrekking tot het behoud van een gepast detailhandelsaanbod worden niet meer opgevangen door 

een ad hoc benadering via bijvoorbeeld eenmalige subsidieprojecten, beperkte personeelsinzet, enz. 

De verschillende beleidsdomeinen stemmen hun beleid steeds vaker onderling af. Die opgave ligt er 

ook voor de detailhandelsaanpak. Intersectorale samenwerking vanuit de detailhandel is met name 

aan de orde met Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Toerisme en Leefmilieu. Dit geldt niet alleen voor 

het afstemmen van beleid, maar ook in de dagdagelijkse uitvoering ervan. 

De provincie stimuleert de gemeenten om een integraal kernversterkend beleid te voeren. Hiervoor 

voorziet ze de noodzakelijke instrumenten zoals een adequate en actuele feitenfiche detailhandel 

(met monitoring) en SWOT-analyses voor elk van de 64 West-Vlaamse gemeenten. 

Een geïntegreerde aanpak veronderstelt tevens een sterke samenspraak met de verschillende 

beleidsdomeinen zoals Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Toerisme. De ontwikkelde instrumenten 

zijn beschikbaar voor al deze domeinen. Detailhandelsbeleid voeren vraagt om structurele sturing 
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2.2.2.1.3 Detailhandelsbeleid voeren vraagt om een structurele sturing 

Steden en gemeenten zijn op zoek naar een andere aanpak van hun detailhandelsacties. De 

multidisciplinaire uitdagingen en de nood aan een nieuw samenspel tussen lokaal beleid en private 

partners (projectontwikkelaars, eigenaars, vastgoedsector, retailsector) vragen om een 

herdefiniëring van functies in de lokale beleidsaanpak. 

De provincie ondersteunt het principe dat steden en gemeenten een sterk regisserende rol opnemen 

en in dialoog treden met de betrokken partners, stakeholders, handelaars en projectontwikkelaars 

om de winkelgebieden aan te sturen. Deze aansturing moet bovendien voor een langere termijn 

gewaarborgd zijn. Tevens is de provincie ervan overtuigd hierbij een belangrijke ondersteunende rol 

te kunnen vervullen. 

2.2.2.1.4 Inzetten op een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen 

Naast de aandacht voor het versterken van de kernwinkelgebieden, is ook specifiek beleid wenselijk 

voor het detailhandelsaanbod in kleine kernen en buurten, ook en vooral in de landelijke gemeenten. 

Het verhogen van de kwaliteit van deze winkelgebieden kan een antwoord bieden op de vergrijzing 

en verminderde mobiliteit en tevens de neerwaartse spiraal doorbreken van leegstand, verloedering 

en vervreemding. 

Het provinciaal beleid is gericht op het behoud van een structureel basispakket aan detailhandel in 

de kleine kernen en buurten. De provincie zet hierbij in op het ontwikkelen van nieuwe vormen van 

het bijeenbrengen van vraag en aanbod, eerder dan het structureel ondersteunen van het aanbod en 

bepaalde handelaars en/of sectoren. 

2.2.2.1.5 Kiezen voor een selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod 

Een ruimtelijk aanbodbeleid is van belang om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en 

suboptimalisatie te voorzien. Een dergelijk aanbodbeleid is gericht op zowel kleinschalige als 

grootschalige detailhandel, houdt rekening met het economisch draagvlak binnen de gemeente, en 

staat in relatie met de buurgemeenten. 

De provincie ondersteunt een aanbodbeleid op basis van duidelijke analyses met betrekking tot de 

impact op het bestaande aanbod, de impact op de leefomgeving, de draagkracht van de bevolking en 

de rol van het verzorgingsgebied van de respectievelijke gemeente. Ook factoren zoals de 

bevolkingsgroei en de welvaart in een verzorgingsgebied spelen een rol bij de beoordeling. Als het 

verzorgingsgebied van een nieuw project over de gemeentegrenzen heen gaat, is ook afstemming 

met de buurgemeenten wenselijk. 

2.2.2.1.6 Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel 

Verdichting kan plaatsvinden binnen een kernwinkelgebied of binnen bestaande perifere clusters. 

Uitbreidingen binnen, of direct aansluitend op, een kernwinkelgebied verdienen hierbij de voorkeur. 

In dit kader worden de lokale besturen aangemoedigd om winkelrijke en winkelarme gebieden aan te 

wijzen, van zodra deze mogelijkheid via het aangepaste decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid 

van kracht wordt. 

De provincie wenst een selectief aanbodbeleid te combineren met het herstructureren van 

detailhandel binnen bestaande zones. Dit herstructureren op nieuwe plaatsen moet gekoppeld 

worden aan uitdoofscenario’s op bestaande maar minder gewenste plaatsen. Vanuit het perspectief 

van intensief ruimtegebruik krijgen projecten waarbij enerzijds sprake is van herontwikkeling van 

bestaande gebouwen en anderzijds stapeling en vermenging van functies, de voorkeur. 
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2.2.2.1.7 Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten mbt de structuur van hun 

handelsclusters en hun verzorgingsgebied 

Het historisch fijnmazige netwerk van winkelclusters is niet langer houdbaar. De toenemende 

leegstand in met name buurtcentra, kleine kernen en kleinere gemeenten is daarvan het bewijs. 

Nieuwe structuren van handelsclusters worden gevormd waarbij de ene gericht zijn op doelgericht 

shoppen en andere op recreatief. De evoluties in de vraag en het aanbod brengen met zich mee dat 

de (detailhandels)voorzieningen in toenemende mate geconcentreerd worden binnen recreatieve 

aanbodclusters die zich boven in de hiërarchie bevinden: (boven)gewestelijk en regionaal. In de 

praktijk betekent dit dat bestaande detailhandelsaanbodclusters op deze niveaus zich verder zouden 

kunnen versterken, terwijl dit voor de meeste aanbodclusters lager in de hiërarchie niet haalbaar zal 

zijn. Zij zullen zich eerder op kwalitatieve versterking moeten richten om hun aantrekkingskracht te 

vergroten. 

De provincie hanteert een visie op de locaties waar concentratie en versterking over de hele lijn aan 

de orde dient te zijn. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van de bestaande hoofdstructuur van de 

aanbodclusters (vooral gebaseerd op omvang en verzorgingsgebied), en anderzijds van de hiërarchie 

van steden en gemeenten zoals in de ruimtelijke planning is aangegeven. 

2.2.2.1.8 Informeren, ondersteunen, begeleiden in dialoog met steden en gemeenten en alle 

relevante stakeholders 

De huidige veranderingen in de detailhandelsstructuur en de effecten die ze hebben voor de 

maatschappij en de detailhandelssector zelf, bewijzen de noodzaak van een doortastend provinciaal 

beleid. Het instrumentarium dat de provincie hiervoor wenst te hanteren, wordt in onderstaande 

aangegeven. 

• De provincie investeert in en bevordert bij haar detailhandelsbeleid een goede afstemming 

tussen de verschillende beleidsdomeinen zoals Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Toerisme en 

Leefmilieu. 

• De provincie neemt actief haar rol op bij nieuwe projectvoorstellen met een 

gemeentegrensoverschrijdend verzorgingsgebied. 

• De provincie kiest voor een meer proactieve ondersteuning van steden en gemeenten op het 

gebied van detailhandel. Hiertoe zet zij haar middelen en mensen in en past zij ook haar 

eigen instrumentarium aan. 

2.2.2.1.8.1 Kennisontwikkeling via het Kennisnetwerk 

Detailhandel De provincie wil de kennisontwikkeling op het gebied van detailhandel verderzetten in 

samenwerking met de Vlaamse overheid en belangenorganisaties. Deze kennis zal ook beschikbaar 

zijn voor lokale besturen. 

2.2.2.1.8.2 Monitoren van de aanbodevoluties 

De provincies willen gezamenlijk de evoluties binnen het aanbod blijven opvolgen. Hiertoe 

garanderen ze de periodieke actualisatie van het winkelbestand tot minstens 2016. 

2.2.2.1.8.3 Monitoren van detailhandelsevoluties binnen steden en gemeenten 

De provincies blijven gezamenlijk de instrumenten van de feitenfiche en de SWOT-fiche periodiek 

actualiseren. Dit in elk geval tot 2016. 
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2.2.2.1.8.4 Actieve ondersteuning van lokale besturen met kennis 

De provincie wil lokale besturen ook inhoudelijk ondersteunen. Input voor beleidsvraagstukken op 

het gebied van detailhandel kan door provinciale detailhandelsexperten worden aangeleverd. 

Daarnaast wordt een draaiboek met best practices opgesteld, ter inspiratie voor het lokale 

detailhandelsbeleid. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Gemeentelijk niveauGemeentelijk niveauGemeentelijk niveauGemeentelijk niveau    

2.2.3.12.2.3.12.2.3.12.2.3.1 Centrumvisie ‘Alles in Huis’Centrumvisie ‘Alles in Huis’Centrumvisie ‘Alles in Huis’Centrumvisie ‘Alles in Huis’    

Enige tijd geleden werd vanuit het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) een kernteam 

samengesteld. Binnen het kernteam waren, naast het SOK, verschillende stadsdiensten 

vertegenwoordigd (SPMO, Economie Kortrijk). Voor bepaalde onderwerpen werd de kerngroep 

uitgebreid met een intern (Parko AGB, Team POD, Team BOD, Gebiedswerking, Directeur RES) en 

extern klankbord (BID, K in Kortrijk). De werkgroep boog zich in de eerste plaats over het centrum 

van onze stad, wat resulteerde in een centrumvisie: “Alles in huis”. 

Heel wat van de conclusies en acties die werden opgenomen in deze visie, worden meegenomen in 

huidig plan. 

2.2.3.22.2.3.22.2.3.22.2.3.2     Plan Nieuw KortrijkPlan Nieuw KortrijkPlan Nieuw KortrijkPlan Nieuw Kortrijk    

Het Plan Nieuw Kortrijk, het bestuursakkoord van de stad Kortrijk, geeft 10 engagementen aan. 

Binnen het derde engagement ‘Een stad die onderneemt en deelt’ worden heel wat acties opgesomd 

die detailhandel en gerelateerde sectoren (horeca, dienstverlening) aanbelangen. 

Een stad die onderneemt en deelt 

Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in 

Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve en duurzame 

maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief in onze regio. 

De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor wie onderneemt en werkt. Zo 

zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een 

welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt 

een volwaardig beleidsdomein. 

2.2.3.2.1 Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek 

‘In Kortrijk hebben ze iets meer’, zei Eric Van Zele, topman van Barco, manager van het jaar. Onze 

ambitie bestaat er in om van Kortrijk de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio te maken. 

Kortrijk moet durven de regionale motor van de creatieve maakeconomie zijn. Basis hiervoor is een 

stevig industrieel weefsel met als troeven de vele sterke familiegebonden KMO’s, maar ook 

belangrijke internationale spelers als Vandewiele en Barco. Dergelijke succesvolle ankerbedrijven 

helpen ons om bewuste keuzes te maken inzake onderzoek en ontwikkeling. 

De stadscoalitie wil ook meedenken met de ondernemingen, synergiën ontwikkelen en win-

winsituaties realiseren. We luisteren naar ondernemers en handelaars, nemen hun suggesties ernstig 

én betrekken ze bij de uitvoering van het beleid. We creëren ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor 

bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde. De stad heeft daarbij een duidelijke missie: het 

creëren van de voorwaarden om bedrijven te motiveren zich eerder in Kortrijk dan elders te willen 

vestigen. Ook binnen de eigen diensten werken we zo efficiënt als mogelijk om de lokale economie in 

de stad te stimuleren. 
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Bij het nemen van economische initiatieven kiest de stadscoalitie bij voorkeur voor samenwerking 

met private partners. Een gezonde verdeling van de lasten en lusten is hierin essentieel. Openbare 

aanbestedingen gebeuren steeds vanuit een maximale transparantie en objectiviteit. Aandacht gaat 

hierbij naar deelname van en mededinging door de lokale ondernemer. 

We vergeten ook niet de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als troef voor de ontwikkeling en 

bereikbaarheid van onze streek. 

We werken aan een uniek ondernemersloket met een enkel aanspreekpunt en een klantbeheerder 

voor de ondernemers. Klantbeheerders (accountmanagers) volgen alle dossiers op over de diverse 

diensten heen. Doorgedreven transparantie, maximale vereenvoudiging en snelheid van beslissing 

zijn daarbij aan de orde. 

Voor de (middel)grote ondernemingen maken we werk van een vernieuwd, integraal “industrieel 

beleid” met reële aandacht voor de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. We zorgen 

binnen de middelen van de stad voor correcte en volledige informatie, stipte en proactieve 

communicatie, opvolging en begeleiding van dossiers. Ons industrieel beleid is gebaseerd op drie 

hoekstenen. De economische dimensie omvat initiatieven gericht op het versterken van de 

productiviteit en competitiviteit van lokale ondernemers. Hiertoe treedt de stad op als facilitator en 

optimaliseert zij omgevingsfactoren zoals tewerkstelling, mobiliteit en inplanting. Binnen de sociale 

pijler ontwikkelen we partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om 

de werkgelegenheid te stimuleren. Gezamenlijke initiatieven binnen de Eurometropool zijn daar een 

voorbeeld van. Ten derde vestigen we volop de aandacht op onderwijs en innovatie en 

ondersteunen we coördinatiestructuren voor de ontwikkeling van transformatie- en 

innovatiestrategieën zoals de Week van het Ontwerp. Om innovatieve bedrijven aan te trekken en te 

behouden in de Kortrijkse regio, zullen we hen actief betrekken bij het beleid. We starten 

partnerships met onderwijsinstellingen om competentieontwikkeling in nieuwe technologieën te 

stimuleren. 

De nadeelcompensatie (tussenkomsten naar aanleiding van openbare werken) wordt verbeterd. We 

herbekijken de huidige aanpak en reglementering en passen aan waar nodig. 

2.2.3.2.2 Kortrijk, winkelstad 

De stadscoalitie wil dat Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad wordt. Prioritair is het 

terugdringen van de commerciële leegstand in het winkel- en wandelgebied van de binnenstad. 

Bijvoorbeeld door mensen tijdelijk te laten wonen in leegstaande panden tegen een zeer lage prijs of 

door eigenaars van leegstaande panden in contact te brengen met startende ondernemers. Door 

deze panden te bewonen of te exploiteren wordt het pand aantrekkelijker op de markt en zal het 

sneller verkocht of verhuurd raken. De stad geeft deze eigenaars van de panden vrijstelling van 

leegstandstaks en ondersteunt het geheel met diverse incentives. 

Een proactief en geïntegreerd winkelbeleid werkt kernversterkend, ook in onze deelgemeenten. De 

stadscoalitie wenst hiervoor een goed plan te ontwikkelen samen met de handelaars. Platformen 

zoals het handels- en horecaoverleg worden heropgestart. We ondersteunen de verdere 

ontwikkeling van het handelsdistrict (BID) in het centrum en beogen financiële transparantie en 

aanvaardbare heffingen. We streven naar een evenwichtige samenstelling van het handelsdistrict 

met uitgesproken regionale vertegenwoordiging. 

Tewerkstelling in de binnenstad is erg belangrijk om effectief mensen aan te trekken. Daarom willen 

we dienstverlenende bedrijven aantrekken, behouden en versterken. Samenwerking met diverse 
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actoren is hierin essentieel. We overleggen met partners zoals het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf 

Kortrijk (SOK), het handelsdistrict, Unizo en Voka. 

Een gezond evenwicht tussen kleine- en middelgrote winkeloppervlaktes en winkelcentra is 

essentieel. We volgen de evolutie hiervan strikt op. Uitbreidingsgebieden aan de rand van de stad 

kunnen worden aangelegd voor een complementair aanbod aan dat van de binnenstad. Met de 

komst van K in Kortrijk hebben we opnieuw een echte winkelstad. Toch moeten we waakzaam zijn en 

gerichte initiatieven aanmoedigen om de leegstand en verloedering in het winkel- en wandelgebied 

aan te pakken. Het invoeren van braderieën, winkelavonden, koopzondagen en het herbekijken van 

de looplijnen kunnen hiertoe bijdragen. We organiseren elke 1e zondag van de maand een 

koopzondag. Dit alles laten we samensporen met evenementen in de stad (bloemenmarkt, 

brocantemarkt, …). 

De Kortrijkse cadeaubon krijgt onze volledige steun. 

2.2.3.2.3 Kortrijk houdt van horeca 

Het belang van horeca voor de beleving van de stad, de lokale economie, de tewerkstelling en de 

toeristische aantrekkingskracht van de stad spreekt voor zich. Horeca doet de stad bruisen. 

In overleg met de hotels, restaurants en cafés maakt de stad met medewerking van het 

handelsdistrict en andere betrokkenen een horecabeleidsplan op. Een horecamanager wordt het 

unieke aanspreekpunt. De bewegwijzering wordt geoptimaliseerd, het terrassenreglement 

verbeterd. 

Nachtvergunningen en nodeloze paperassen worden afgebouwd en vervangen door een individueel 

contract dat elke horeca-uitbater afsluit met stad en politie. In ruil voor een correct gedrag van de 

uitbater vermindert de stad papierlast en taksen. 

2.2.3.2.4 Nieuwe ruimte voor ondernemers 

Bedrijven krijgen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. De stadscoalitie gaat voor een efficiënte 

benutting van de schaarse bestaande bedrijventerreinen en kiest voor duurzame ontwikkeling van 

brownfields. Leegstand door veranderingen in het economische landschap wordt aangepakt door 

herbestemming. 

Grotere oppervlaktes kunnen in kleinere entiteiten worden opgedeeld of herbestemd worden tot 

ambachtelijke zones. 

Nieuwe bedrijventerreinen worden uiterst efficiënt gepland en ontwikkeld. We houden rekening 

met rationeel energie- en waterverbruik, ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwegen en 

het openbaar vervoer. We stemmen terreinontwikkeling maximaal af op het omliggend 

ruimtegebruik en leggen vooraf vast welk soort bedrijven we willen aantrekken. Op verlaten locaties 

te midden van bewoonde percelen kan de site eerder ontwikkeld worden tot nieuwe 

woongelegenheden, aan de rand is een industriële invulling geschikt. 

2.2.3.32.2.3.32.2.3.32.2.3.3 MobiliteitsplanMobiliteitsplanMobiliteitsplanMobiliteitsplan    

Het mobiliteitsplan is een (verplicht) onderdeel van het mobiliteitsconvenant. Deze convenant is een 

overeenkomst tussen de gemeente, het Vlaams Gewest, De Lijn en eventuele andere partners met 

de bedoeling gecoördineerd te werken aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering 

van de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. In het mobiliteitsplan wordt 

een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in de gemeente. 

Het mobiliteitsplan voor de stad Kortrijk werd door de Gemeenteraad definitief vastgesteld op 1 juli 

2013. 
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2.2.3.42.2.3.42.2.3.42.2.3.4 RegelgevingRegelgevingRegelgevingRegelgeving    

2.2.3.4.1 Algemene stedenbouwkundige verordening 

Eén van de hoofddoelstellingen binnen de stedenbouw is het streven naar kwaliteit. De algemene 

stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk wil ruimtelijke en technische kwaliteit 

verzekeren voor alle bouwwerken binnen de stad, ongeacht wie er bouwt, wat er gebouwd wordt en 

waar er gebouwd wordt. Zo garandeert de verordening dat de beoogde kwaliteit overal en voor 

iedereen geldt. Door bepaalde zaken te reglementeren wordt voor de aanvrager een duidelijk 

toetsingskader gecreëerd en wordt een eenduidige beoordeling mogelijk. 

Binnen de algemene stedenbouwkundige verordening zijn enkele artikels opgenomen die specifiek 

van toepassing zijn voor handel en/of horeca: 

Artikel 29: Verbod op gesloten gevelafsluitingen etalages handelsruimtes 

Het is verboden om gevelafsluitingen te plaatsen aan de voor-of zijgevel van handelsruimtes, in de 

mate dat deze gevelafsluitingen meer dan 60% van het zicht op de etalage van de handelsruimte, die 

zichtbaar is vanaf de openbare weg, kunnen onttrekken. 

Artikel 9: Functiewijzigingen 

§1. Onverminderd de Vlaamse of provinciale reglementering mag niemand zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning het gebruik of de functie van een gebouw wijzigen waardoor het 

gebouw geheel of gedeeltelijk zal gebruikt worden als: 

- Eengezinswoning 

- Meergezinswoning 

- Kamerwoning 

- Horecazaak (café, restaurant, hotel) 

- Recreatiecentrum (lunapark, dansschool, schietstand, bowling, cinema, dancing, feestzaal, 

binnenspeelplein) 

- Handelszaak 

- Kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening 

- Werkplaats of nijverheidsgebouw 

- Opslagplaats voor afvalstoffen 

- Garage, autostaanplaats of parkeergebouw 

Hoewel verwevenheid van functies een essentieel kenmerk van een stedelijk gebied is, kan 

een te grote mix van verschillende functies of een te grote concentratie van één bepaalde 

functie tevens voor conflicten en overlast zorgen. 

Voorgestelde functiewijzigingen kunnen overlast genereren door middel van geluidsproductie, 

parkeerdruk, mobiliteitsgeneratie, laden en lossen, dag- of nachtactiviteiten. De impact van 

een groot appartementsgebouw is bijvoorbeeld heel anders dat die van een rijhuis voor één 

gezin (woningtypetoets). Daarom wordt, naast de juridische bestemming, ook de draagkracht 

van de omgeving getoetst bij elk voorstel van functie, typologie en schaal. Om hierop vat op 

te krijgen worden een aantal functiewijzigingen bijkomend vergunningsplichtig gemaakt. Het 

geheel of gedeeltelijk wijzigen van de bestaande functie van een gebouw om er een andere 

functie in onder te brengen is vergunningsplichtig. 

§2. Het onderling wijzigen van functies binnen de categorieën, zoals beschreven in §1 van dit artikel, 

is niet vergunningsplichtig. 
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Voor het onderling wisselen van functies binnen de opgesomde categorieën, zoals van café 

naar restaurant, is geen vergunning nodig. 

§3. Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en latere wijzigingen, tot bepaling 

van de vergunningsplichtige functiewijzigingen is het uitoefenen van functies, complementair aan het 

wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht in een 

woongebouw vrijgesteld van de vergunningsplicht, indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 

beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en latere wijzigingen, tot 

bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen. 

Voor bepaalde activiteiten die als nevenbestemming, naast het wonen, beschouwd kunnen 

worden, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. In principe geldt deze uitzondering 

enkel voor het realiseren van horeca, handel, kantoor, vrij beroep of dienstverlening en 

ambacht in een bestaande woning. 

De voorwaarden zoals beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 

en latere wijzigingen, tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen: 

1° het woongebouw is gelegen in een woongebied of daarmee vergelijkbaar gebied; 

2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie 

3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie 

met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter 

4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van 

stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen 

2.2.3.4.2 Algemene Politieverordening 

In de stad Kortrijk is de Algemene Politieverordening van toepassing. Deze verordening groepeert 

afspraken en bepalingen met betrekking tot de openbare orde, veiligheid en rust en bevat heel wat 

bepalingen die van toepassing zijn voor handel en horeca. 

De belangrijkste hierin zijn: 

- Binnen titel 2, openbare orde en rust: geluidsoverlast en sluitingsuur 

- Binnen titel 3, openbare veiligheid en doorgang: privatieve ingebruikname van het openbaar 

domein en de openbare weg voor bvb terrassen maar ook brandveiligheid voor horeca 

- Binnen titel 4, openbare reinheid en gezondheid: verwijdering van afvalstoffen 

- Binnen titel 8, handel: 

o de drankvergunning: 

de verordening voorziet in een positief bericht voor het openen van een 

drankgelegenheid en er gegiste dranken te verkopen en in een vergunning voor het 

verstrekken van sterke dranken 

o sluitingsuur en mogelijke afwijking voor horeca: 

een horeca-uitbater moet zijn zaak sluiten tussen 1 en 5 u ’s morgens. Hierop kan 

een tijdelijke afwijking aangevraagd worden of permanente afwijking via 

overlastconvenant 

o de uitbatingsvergunning voor nachtwinkel, private bureaus voor telecommunicatie 

en club-vzw’s 

de verordening voorziet in een specifieke uitbatingsvergunning voor bepaalde types 

van commerciële uitbatingen: zo moeten nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie (belwinkels) over deze vergunning beschikken. Club-vzw’s, 
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drankgelegenheden waarvan de uitbater een vzw is, bijvoorbeeld theehuizen, 

moeten ook over de nodige uitbatingsvergunning beschikken 

o bepalingen over de kleinhandelsmarkten in Kortrijk 

o bepalingen over de Kortrijkse Groothandelsmarkt 

o bepalingen over de kermissen en foren 

o veiligheid voor kermisactiviteiten en ambulante handel 

o Braderijen 

2.2.3.4.3 Reglement leegstandsheffing op gebouwen 

De stad Kortrijk heft via het reglement leegstandsheffing op gebouwen een leegstandsheffing op 

leegstaande handelspanden. Een pand dat meer dan één jaar leeg staat komt op de 

leegstandsinventaris, waardoor de eigenaar een leegstandsheffing verschuldigd is. 

Binnen het reglement werd er een specifieke vrijstellingsmogelijkheid voorzien. Eigenaars kunnen 

hun pand laten intekenen op de ‘Stedelijke Database Kortrijk Zaait’. Een eigenaar krijgt voor het 

eerste jaar een vrijstelling van de leegstandsheffing, indien het pand het tweede jaar na intekening 

nog leegstaat, wordt de minimumheffing aangerekend. 

Door in te tekenen op de stedelijke database help de stad mee zoeken naar een invulling van het 

pand. De i-eigenaar gaat akkoord met een sterk verlaagde gebruiksvergoeding  

2.2.3.4.4 Erkenning als toeristisch centrum (R36) 

Het stadsgedeelte gelegen binnen de binnenring van de stad (R36) is  sinds 6 februari 2014 erkend als 

toeristisch centrum. Handelzaken die binnen deze zone gelegen zijn, hoeven zich niet te houden aan 

de sluitingsuren en verplichte wekelijkse rustdag voor handelszaken zoals beschreven in de Wet op 

de Openingsuren voor Handel, Ambacht en Dienstverlening. 
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2.32.32.32.3 VVVVRAAG RAAG RAAG RAAG EN AANBODEN AANBODEN AANBODEN AANBOD    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Vraag (koopstromen)Vraag (koopstromen)Vraag (koopstromen)Vraag (koopstromen)    

Een grote consumentenbevraging werd in 2013 werd uitgevoerd door MAS Research. 30 000 

huishoudens, verspreid over alle fusiegemeenten in Vlaanderen werden bevraagd. Deze bevragingen 

peilde naar het koopgedrag van de consument. 

We dienen hierbij op te merken dat de bevraging enkel plaatsvond bij consumenten die in 

Vlaanderen wonen. Klanten uit Frankrijk en Wallonië, waarmee Kortrijk een grens heeft, werden niet 

bevraagd. 

2.3.1.12.3.1.12.3.1.12.3.1.1 KoopbindingKoopbindingKoopbindingKoopbinding    

De koopbinding is de mate waarin inwoners in de eigen gemeente kopen. 

 Kortrijk  VRIND  Provincie Gewest 
Dagelijkse goederen 85,70% 90,90% 64,20% 62,80% 

Periodieke goederen 75,70% 84,20% 25,90% 23,70% 

Uitzonderlijke goederen 66,60% 79,00% 37,10% 36,00% 

Horeca 82,90% 83,40% 45,40% 45,40% 

Cultuur  91,50% 85,00% 35,70% 30,30% 

 

Een relatief hoge of lage koopbinding betekent dat er relatief veel inwoners binnen of juist buiten de 

gemeente inkopen doen. Doorgaans gaat dit gepaard met een hoger winkelaanbod per 1.000 

inwoners of in absolute zin. 

Een hogere koopbinding kan verklaard worden doordat er een relatief groot aanbod is (kwantitatief), 

en/of dat het aanbod relatief goed wordt gewaardeerd door consumenten (kwalitatief). 

Een hoge (of lage) koopbinding kan ook beïnvloed worden doordat een gemeente in de nabijheid 

geen (of juist wel) grote concurrerende aanbodclusters heeft. 
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We stellen vast dat de stad Kortrijk net onder het VRIND gemiddelde scoort voor de koopbinding in 

dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen. Dit kan te verklaren zijn door de hoge 

concentraties van detailhandel in omliggende gemeenten zoals Kuurne en Wevelgem. Op de 

verbindingswegen tussen de stad Kortrijk en deze gemeenten zijn heel wat baanwinkels en enkele 

baanconcentraties gelegen. Regionaal zijn er bovendien nog enkele andere grote aanbodclusters 

zoals Molecule en Gaverzicht. 

 

Voor Horeca halen we een gemiddeld positieve score. Op vlak van cultuur scoort Kortrijk erg hoog. 

Dit is te danken aan het ruime en kwalitatieve culturele aanbod in onze stad (Schouwburg, 

Muziekcentrum, Ontmoetingscentra, Bibliotheeknetwerk, Buda Eiland …) 
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2.3.1.22.3.1.22.3.1.22.3.1.2 KoopattractieKoopattractieKoopattractieKoopattractie    

De koopattractie is de mate waarin inwoners van buiten de gemeente hun aankopen doen binnen de 

gemeente. 

 Kortrijk  VRIND  Provincie Gewest 
Dagelijkse goederen 21,40% 25,30% 17,60% 20,00% 

Periodieke goederen 62,40% 62,10% 36,40% 38,70% 

Uitzonderlijke goederen 46,40% 49,70% 37,60% 39,80% 

Horeca 48,10% 48,10% 33,60% 32,10% 

Cultuur  71,10% 62,40% 22,30% 23,90% 

 

Een relatief hoge attractiewaarde betekent extra omzet doordat er relatief veel consumenten van 

buiten de gemeente inkopen komen doen. Doorgaans gaat dit gepaard met een hoger winkelaanbod 

per 1.000 inwoners of in absolute zin. 

Een hoge attractiewaarde kan verklaard worden doordat er een relatief groot aanbod is 

(kwantitatief), en/of dat het aanbod redelijk goed gewaardeerd wordt door consumenten 

(kwalitatief). 

Het effect van een hoge attractiewaarde wordt beïnvloed door het inwonersaantal van de gemeente. 

Hoe lager het inwonersaantal, hoe groter het aandeel van consumenten van buiten de gemeente in 

het totale verzorgingsgebied en dus procentueel hogere koopattractie (en omgekeerd). Als er 

bijvoorbeeld 1.000 inwoners van buiten Kortrijk komen winkelen in Kortrijk en ook 1.000 in Kuurne, 

dan geeft dit voor Kortrijk een lagere attractiewaarde dan voor Kuurne, omwille van de koppeling 

met het inwonersaantal. 

We stellen van dat de stad Kortrijk op gebied van koopattractie voor periodieke goederen en horeca 

gelijkaardig scoort zoals het VRIND gemiddelde. Voor cultuur scoort Kortrijk erg sterk, wat te 

verklaren is door het grote en kwalitatieve aanbod. Voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen scoort 

Kortrijk iets lager dan het VRIND gemiddelde, wat opnieuw te verklaren is door het aanbod in 

buurgemeenten (Wevelgem en Kuurne) en in de regio (Molecule, Gaverzicht …) 
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2.3.1.32.3.1.32.3.1.32.3.1.3 VerzorgingsgebiedenVerzorgingsgebiedenVerzorgingsgebiedenVerzorgingsgebieden    

Via de visualisatie van de verzorgingsgebieden zien we van welke gebieden men de stad aandoet om 

dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen aan te kopen. We zien ook welke gebieden we 

aantrekken voor de horecasector en welke steden en gemeenten Kortrijk aandoen voor cultuur. 

In 2013 werd een grote consumentenbevraging uitgevoerd door MAS Research. 30 000 huishoudens, 

verspreid over alle fusiegemeenten in Vlaanderen werden bevraagd. Deze bevragingen peilen naar 

het koopgedrag van de consument met betrekking tot koopstromen: wie koopt wat, waar en 

waarom. 

2.3.1.3.1 Verzorgingsgebied dagelijkse goederen 

 

 

2.3.1.3.2 Verzorgingsgebied periodieke goederen 
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2.3.1.3.3 Verzorgingsgebied uitzonderlijke goederen 

 

 

2.3.1.3.4 Verzorgingsgebied Horeca 
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2.3.1.3.5 Verzorgingsgebied cultuur 

 

2.3.1.42.3.1.42.3.1.42.3.1.4 KoopvluchtKoopvluchtKoopvluchtKoopvlucht    

De koopvlucht is de mate waarin Kortrijkse inwoners goederen in een andere gemeente kopen. 

Onderstaand gedetailleerd overzicht geeft een duidelijk beeld van de Kortrijkse koopvlucht per type 

product. 

Bestemming Dagelijkse 
goederen 

Periodieke 
goederen 

Uitzonderlijke 
goederen 

Horeca Cultuur  

Kuurne  8,0% 9,5% 9,7% 2,2% 0,5% 

Wevelgem 2,0% 4,4% 4,9% 2,0% 0,5% 

Gent 0,0% 1,4% 3,4% 1,5% 1,0% 

Frankrijk  1,3% 0,7% 1,3% 0,6% 0,0% 

Deerlijk  0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 

Zwevegem 0,5% 0,0% 1,8% 0,5% 0,7% 

Roeselare 0,0% 1,5% 1,0% 0,6% 0,7% 

Menen 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 0,0% 

Moorslede 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 

Koksijde 0,2% 0,5% 0,3% 1,5% 0,5% 

Harelbeke 0,5% 0,1% 0,2% 0,4% 0,0% 

Izegem 0,0% 1,3% 0,5% 0,0% 0,0% 

Waregem 0,2% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 

Brugge 0,0% 0,7% 0,3% 0,7% 0,7% 

Brussels Gewest 0,0% 0,2% 0,0% 1,3% 0,5% 

Andere 1,6% 2,7% 3,7% 5,6% 3,4% 

Totaal 14,3% 24,3% 33,4% 17,1% 8,5% 

Koopbinding 85,70% 75,70% 66,60% 82,90% 91,50% 

De eerdere vaststellingen die we deden bij de koopbinding en koopattractie worden hier bevestigd. 

Als de Kortrijkse consument niet in Kortrijk koopt, doet hij vooral aankopen in de omliggende 

gemeenten Wevelgem en Kuurne, waar een groot aanbod aanwezig is. Ook Frankrijk heeft een 

aanzienlijke aantrekkingskracht die we niet mogen onderschatten. 



2.3.22.3.22.3.22.3.2 AanbodAanbodAanbodAanbod    

2.3.2.12.3.2.12.3.2.12.3.2.1 Winkelaanbod voor KortrijkWinkelaanbod voor KortrijkWinkelaanbod voor KortrijkWinkelaanbod voor Kortrijk    2008200820082008----2013201320132013----2014201420142014    

Overzicht winkelaanbod 

 Kortrijk  VRIND  

 2008 2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

GLOBALE 
AANBODGEGEVENS 

           

Aantal commerciële panden 2204 2269 2226 2,9% 1,0% -1,9% 1968 1946 -0,3% -1,5% -1,1% 

Aantal commerciële panden 
per 1000 inwoners 

29,8 30,2 29,6 1,3% -0,6% -1,9% 25,7 25,3 -3,6% -5,1% -1,6% 

WVO (s.s.) 175561 198663 194565 13,2% 10,8% -2,1% 207515 208835 10,2% 10,9% 0,6% 

WVO per 1000 inwoners 
(s.s.) 

2374,3 2644,6 2589,8 11,4% 9,1% -2,1% 2714,3 2719,5 6,6% 6,8% 0,2% 

NIET-LEEGSTAND            

Aantal gevulde 
commerciële panden 

2018 1964 1958 -2,7% -3,0% -0,3% 1769 1754 -3,5% -4,4% -0,8% 

WVO gevuld 161504 175796 173348 8,8% 7,3% -1,4% 189776 191939 7,1% 8,3% 1,1% 

Aantal gevulde 
commerciële panden per 
1000 inwoners 

27,3 26,1 26,1 -4,2% -4,5% -0,3% 23,1 22,8 -6,7% -7,9% -1,3% 

WVO gevuld per 1000 
inwoners 

2184,2 2340,2 2307,4 7,1% 5,6% -1,4% 2482,3 2499,5 3,6% 4,3% 0,7% 

LEEGSTAND            

Aantal leegstaande 
commerciële panden 

186 305 268 64,0% 44,1% -12,1% 199 192 41,8% 36,4% -3,5% 

% Leegstaande panden 8,4% 13,4% 12,0% 5,0% 3,6% -1,4% 10,1% 9,8% 3,0% 2,7% -3,0% 

WVO leegstand (s.s.) 14057 22867 21217 62,7% 50,9% -7,2% 17739 16896 59,4% 51,8% -4,8% 

%WVO (s.s.) 8,0% 11,5% 10,9% 3,5% 2,9% -0,6% 8,5% 8,1% 2,6% 2,2% -4,7% 

Overzicht winkelaanbod 
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 Kortrijk  VRIND  

 2008 2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

LEEFTIJD LEEGSTAND            

% Aanvang/frictieleegstand - 51,5% 29,5% - - -42,7% 50,7% 36,8% - - -13,9% 

% Langdurige leegstand - 30,5% 48,1% - - 57,9% 29,8% 42,9% - - 13,1% 

% Structurele leegstand - 18,0% 22,4% - - 24,2% 19,5% 20,3% - - 0,8% 

KETENS vs NIET-KETENS            

% Ketens 18,3% 23,3% 23,1% 5,0% 4,9% -0,1% 23,5% 23,6% 5,2% 5,3% 0,1% 

% Niet-ketens 81,7% 76,7% 76,9% -5,0% -4,9% 0,1% 76,5% 76,4% -5,2% -5,3% -0,1% 

AANTAL 
DETAILHANDELSZAKEN 
PER 
OPPERVLAKTEKLASSE 

           

1-100 m² 795 816 584 2,6% -26,5% -28,4% 663 511 -4,4% -26,4% -22,9% 

101-200 m² 163 193 132 18,4% -19,0% -31,6% 146 108 1,6% -24,6% -26,0% 

201-400 m² 81 96 85 18,5% 4,9% -11,5% 84 70 12,1% -6,5% -16,7% 

401-800 m² 50 56 47 12,0% -6,0% -16,1% 63 56 12,1% -0,8% -11,1% 

801-1600 m² 22 33 28 50,0% 27,3% -15,2% 38 36 28,4% 22,0% -5,3% 

>1600 m² 16 16 15 0,0% -6,3% -6,3% 19 19 20,3% 19,2% 0,0% 

Oppervlakte onbekend 1077 1059 1335 -1,7% 24,0% 26,1% 955 1146 -0,5% 19,3% 20,0% 
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2.3.2.22.3.2.22.3.2.22.3.2.2 Detailhandelsaanbod naar functieDetailhandelsaanbod naar functieDetailhandelsaanbod naar functieDetailhandelsaanbod naar functie    

Detailhandelsaanbod naar functie/productgroep aantal panden 

 Kortrijk  VRIND  

 2008 2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

Dagelijkse goederen 343 316 327 -7,9% -4,7% 3,5% 281 279 -5,8% -6,5% -0,7% 

Periodieke goederen 351 361 346 2,8% -1,4% -4,2% 311 303 -7,2% -9,6% -2,6% 

Uitzonderlijke goederen 220 193 182 -12,3% -17,3% -5,7% 180 175 -10,7% -12,9% -2,8% 

Overige detailhandel 28 35 36 25,0% 28,6% 2,9% 42 43 8,7% 10,3% 2,4% 

Leegstand ss. 93 153 134 64,5% 44,1% -12,4% 100 96 41,8% 36,4% -4,0% 

Horeca 464 431 443 -7,1% -4,5% 2,8% 412 418 -3,8% -2,4% 1,5% 

Cultuur  21 20 22 -4,8% 4,8% 10,0% 22 21 -2,0% -6,6% -4,5% 

Transport en 
brandstoffen 

88 91 87 3,4% -1,1% -4,4% 83 83 -1,7% -2,3% 0,0% 

Ontspanning 23 35 34 52,2% 47,8% -2,9% 30 30 32,0% 32,4% 0,0% 

Diensten 480 482 481 0,4% 0,2% -0,2% 408 403 1,4% 0,2% -1,2% 

Leegstand niet-
detailhandel 

93 152 134 63,4% 44,1% -11,8% 100 96 41,8% 36,4% -4,0% 

Detailhandelsaanbod naar functie/productgroep in m² WVO  

 Kortrijk  VRIND  

 2008 2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

2013 2014 Evolutie 
2008-
2013 

Evolutie 
2008-
2014 

Evolutie 
2013-
2014 

Dagelijkse goederen 42571 36965 38434 -13,2% -9,7% 4,0% 39304 39239 3,2% 3,0% -0,2% 

Periodieke goederen 55540 73660 71581 32,6% 28,9% -2,8% 67666 67898 8,3% 8,7% 0,3% 

Uitzonderlijke goederen 58619 57096 54653 -2,6% -6,8% -4,3% 76266 78045 7,8% 10,3% 2,3% 

Overige detailhandel 4774 8075 8680 69,1% 81,8% 7,5% 6540 6757 11,2% 14,9% 3,3% 

Leegstand ss. 14057 22867 21217 62,7% 50,9% -7,2% 17739 16896 59,4% 51,8% -4,8% 
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2.3.2.32.3.2.32.3.2.32.3.2.3 Aanbod in de pipelineAanbod in de pipelineAanbod in de pipelineAanbod in de pipeline    

2.3.2.3.1 Blekerij 

Voor de ontwikkeling van de site Blekerij werd de procedure voor de opmaak van een RUP opgestart. 

Het voorontwerp nr. 3 dd. maart 2016 vermeldt onderstaande oppervlaktegegevens en gewenste 

invullingen: 

Voor de totale zone geldt een maximum bruto-vloeroppervlakte van 8.500 m². 

Indien gekozen wordt voor een (gedeeltelijke) invulling met stedelijke functies wordt kleinhandel, 

horeca en vrijetijdsvoorzieningen toegelaten tot een maximum van 5.500 m². Het resterende deel 

(maximum 3000 m²) is bestemd voor kantoren en diensten. 

Binnen het maximum van 5.500 m² wordt kleinhandel toegelaten onder de vorm van 

• een supermarkt met een minimum van 1000 m² bruto-vloeroppervlakte 

• voor het resterend oppervlak (na aftrek oppervlakte supermarkt) 

• minimum 50% plus 500 m² speciality goederen met steeds een minimale bruto-

handelsoppervlakte van 500 m² per unit. 

• maximum 50 % min 500 m² shopping goederen, met steeds een minimale bruto-

handelsoppervlakte van 750 m² per unit 

Indien er geen supermarkt komt, geldt de bovenstaande verdeling speciality goederen en shopping 

goederen voor de volledige 5.500 m². 

2.3.2.3.2 Belgacom site 

De oude Belgacom site wordt herontwikkeld. Hier worden 103 appartementen voorzien. Aan de 

Vlasmarkt wordt er 500 m² retailoppervlakte herontwikkeld (Parmentier). 

2.3.2.3.3 CM site 

Alides ontwikkelt samen met ION de CM site in de Wijngaardstraat / Sint-Janslaan. Het project omvat 

56 assistentiewoningen, 60 appartementen, 1500m² kantoor (reeds ingevuld), 90-tal parkeerplaatsen 

en een horecazaak kant Wijngaardstraat 

Het project heeft een unieke ligging, naast het 'K van Kortrijk’, de Veemarkt en vlakbij het station. 

Dankzij het shoppingcenter heeft de omliggende buurt een ware metamorfose gekend, met nieuwe 

handelszaken, groenzones en woningen. Een dynamisch en diverse omgeving. De buurt rond project 

'De Wijngaard' ondergaat een ware transformatie. Het resultaat? Een historische binnenstad die 

klaar is voor de toekomst. 

De gebouwen van het ACV en de CM behoren tot het collectief geheugen, maar door de verhuis van 

de CM en het ACV naar andere locaties komt een onontdekte ruimte in de stad vrij. Een groot deel 

ervan staat reeds leeg en voldoet al lang niet meer aan de huidige normen en eisen. 

Er komt een frisse herbestemming van de site, waarbij maximaal ingezet wordt op kwaliteit voor de 

bewoners, de buurt en de toevallige passant. Door een doordachte analyse worden enkele 

gebouwen geïntegreerd in een nieuwe geheel. De minst kwalitatieve gebouwen worden gesloopt 

zodat meerdere doorsteken naar het binnengebied uit de omliggende straten kunnen ontstaan. Deze 

zorgen voor een grotere doorwaadbaarheid van het bouwblok. De twee pleinen die ontstaan door de 

positionering van de volumes kennen elk hun eigen karakter. 

We willen de verschillende gebouwen op de site leesbaar maken door ze een eigen identiteit, 

gekoppeld aan hun functie, te geven. Door voormalige kantoorruimtes om te vormen tot kwalitatieve 
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appartementen wordt op een duurzame manier omgesprongen met de bestaande bebouwing. Ook 

het beschermde gebouw in de Vlamingenstraat wordt op deze manier aangepakt, uitgebreid en 

omgevormd tot een kwalitatief woongebouw dat respect heeft voor het bestaande erfgoed. 

De aandacht voor kwalitatieve open ruimtes rondom de residenties met een ontsluiting via drie 

straten is uniek en zorgt voor een doorwaadbaarheid van het projectgebied. 

Dankzij een gezonde mix van functies, wordt ook een levendigheid in het gebied geblazen. Het 

intergenerationele aspect, de mix tussen jong en oud is één van de uitgangspunten van het project. 

De officiële lancering van het project is september 2016. De kantoorruimte werd reeds verhuurd. De 

oplevering van het gehele project is voorzien voor februari/maart 2018.  

2.3.2.3.4 Ontwikkelingen in de omgeving 

In de onmiddellijke omgeving van Kortrijk zijn enkele grote retailontwikkelingen op til: 

- IKEA Wevelgem 

- Promenade des Flandres / ZAC Le Petit Menin Ronq/Tourcoign 

- Cora / Mozaïek Estaimpuis/Moeskroen 



2.3.2.42.3.2.42.3.2.42.3.2.4 Analyse aanbod Analyse aanbod Analyse aanbod Analyse aanbod centrumsteden (VRIND)centrumsteden (VRIND)centrumsteden (VRIND)centrumsteden (VRIND)    

Gebruik panden per groep Locatus 2015 

 Brugge Hasselt Oostende Kortrijk Leuven Aalst Mechelen 

Sint-

Niklaas Roeselare Genk Totaal 

 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Leegstand 169 5,2% 224 10,1% 225 10,3% 199 9,1% 182 8,5% 169 9,0% 154 9,3% 197 12,0% 137 8,4% 216 14,6% 1872 9,3% 

Dagelijks 524 16,3% 247 11,2% 316 14,5% 323 14,9% 307 14,3% 287 15,4% 250 15,1% 240 14,6% 241 14,7% 175 11,8% 2910 14,4% 

Mode & Luxe 395 12,3% 335 15,1% 291 13,4% 313 14,4% 276 12,9% 248 13,3% 193 11,7% 202 12,3% 253 15,5% 178 12,1% 2684 13,3% 

Vrije Tijd 90 2,8% 54 2,4% 53 2,4% 43 2,0% 69 3,2% 37 2,0% 50 3,0% 31 1,9% 38 2,3% 32 2,2% 497 2,5% 

In/Om Huis 259 8,0% 201 9,1% 159 7,3% 169 7,8% 153 7,1% 179 9,6% 128 7,8% 182 11,1% 151 9,2% 127 8,6% 1708 8,5% 

Detailhandel Overig 113 3,5% 38 1,7% 45 2,1% 41 1,9% 42 2,0% 41 2,2% 36 2,2% 43 2,6% 30 1,8% 28 1,9% 457 2,3% 

Transp&Brand 112 3,5% 104 4,7% 65 3,0% 84 3,9% 50 2,3% 96 5,1% 90 5,5% 88 5,3% 98 6,0% 85 5,8% 872 4,3% 

Leisure 950 29,5% 458 20,7% 654 30,0% 521 24,0% 643 30,0% 403 21,6% 401 24,3% 313 19,0% 308 18,8% 345 23,4% 4996 24,7% 

Diensten 608 18,9% 551 24,9% 371 17,0% 482 22,2% 423 19,7% 408 21,8% 349 21,1% 349 21,2% 380 23,2% 291 19,7% 4212 20,8% 

Totaal 3220  2212  2179  2175  2145  1868  1651  1645  1636  1477  20208  

                       
                       

Gebruik WVO per groep Locatus 2015 

 Brugge Hasselt Oostende Kortrijk Leuven Aalst Mechelen 

Sint-

Niklaas Roeselare Genk Totaal 

 WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % 

Leegstand 26679 8,1% 38393 11,7% 23670 11,8% 21404 10,9% 20615 11,2% 18346 10,0% 19383 10,5% 31590 13,3% 24457 10,7% 30786 15,8% 255323 11,3% 

Dagelijks 72230 21,9% 50940 15,6% 37714 18,8% 36730 18,6% 43904 23,9% 33272 18,1% 36467 19,7% 35036 14,8% 32151 14,0% 33237 17,1% 411681 18,2% 

Mode & Luxe 76715 23,3% 75951 23,2% 49153 24,5% 58794 29,8% 53209 29,0% 48794 26,6% 42385 22,9% 48996 20,7% 62749 27,3% 49585 25,5% 566331 25,0% 

Vrije Tijd 22327 6,8% 18017 5,5% 15745 7,8% 13298 6,7% 14049 7,7% 10676 5,8% 19583 10,6% 9967 4,2% 18886 8,2% 12440 6,4% 154988 6,8% 

In/Om Huis 119339 36,2% 137117 41,9% 64164 32,0% 56980 28,9% 45132 24,6% 64486 35,1% 60176 32,5% 98810 41,7% 84077 36,6% 64425 33,1% 794706 35,0% 

Detailhandel Overig 12223 3,7% 6983 2,1% 10149 5,1% 9930 5,0% 6659 3,6% 8018 4,4% 7181 3,9% 12647 5,3% 7234 3,2% 4082 2,1% 85106 3,8% 

 329513  327401  200595  197136  183568  183592  185175  237046  229554  194555  2268135  
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2.3.2.52.3.2.52.3.2.52.3.2.5 Benchmarking aanbodBenchmarking aanbodBenchmarking aanbodBenchmarking aanbod    

 

In verhouding tot andere gelijkaardige steden scoort Kortrijk goed op het aantal m² winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners. Bij gemeenten die hoger 

scoren zien we bovendien een toename van de leegstand. De omzet in de detailhandel is momenteel zo goed als stabiel, terwijl de winkelvloeroppervlakte 

in Vlaanderen blijft toenemen. Het bijkomend creëren van winkelvloeroppervlakte is op dit moment uit den boze, dit creëert enkel extra leegstand, wat de 

stad geen goeie uitstraling geeft als shopping stad. 

 



2.42.42.42.4 TTTTRENDS EN ONTWIKKELINRENDS EN ONTWIKKELINRENDS EN ONTWIKKELINRENDS EN ONTWIKKELINGENGENGENGEN    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Allemaal digitaalAllemaal digitaalAllemaal digitaalAllemaal digitaal    

De opkomst van het internet heeft een erg grote impact op de detailhandel. De opkomst van de e-

commerce staat niet op zich. De volledige samenleving gaat digitaal. Internettoegang is inmiddels 

een basisbehoefte geworden. 

Offline winkelen is een vrijetijdsbesteding geworden waarbij de fysieke winkel unieke troeven zoals 

vakmanschap, persoonlijke service, specialisering moet uitspelen. Deze troeven kunnen door de 

winkelier gecombineerd worden met nieuwe technologieën ter optimalisering van de winkelbeleving.  

Op die manier kan de handelaar zijn klant zo goed mogelijk bedienen bij het shoppen om te kiezen, 

betalen en leveren. De nieuwe technologieën richten zich niet langer enkel op de consument thuis, 

maar evengoed op de consument in de winkelstraat. 

Door de opkomst van het internet is de klant veel beter geïnformeerd over de producten, hun prijzen 

en aanbieders. Mede hierdoor is de klant ook een stuk mondiger geworden, zowel in de winkel zelf 

als op social media kanalen. Een andere fenomeen is showrooming: de klant past of bekijkt een 

artikel in de winkel en koopt het nadien online, al dan niet bij dezelfde handelaar. 

Er is een sterke groei binnen de e-commerce. De e-commerce vertegenwoordigt 6,44 procent van de 

totaalomzet van de Belgische handel. Men verwacht dat dit tegen 2020 25% zal zijn. Bovendien 

vloeide in 2014, 42% van de omzet binnen de e-commerce naar het buitenland, in 2013 was dit nog 

33%. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 De klant is KoningDe klant is KoningDe klant is KoningDe klant is Koning    

De klant is erg veeleisend geworden en heeft minder tijd dan vroeger door de huidige drukke 

levensstijl. De klant is veel mobieler en wil zelf bepalen waar en wanneer hij koopt. De klant wil een 

winkel met een verhaal, waar hij in kan meegaan. De winkel zelf, inrichting en setting, en de 

winkelomgeving moeten als één geheel leiden tot een totaalbeleving voor de klant van vandaag, 

deze combinatie zet aan tot aankoop. 

De bezoekmotieven van een consument die een belangrijke rol spelen bij de keuzen van een 

winkelgebied: 

Top 10 Bezoekmotief Belang in % 

1 Aanbod 31,3 % 

2 Prijs 23,7 % 

3 Nabijheid woning 19,5 % 

4 Bereikbaarheid met wagen 7,6 % 

5 Goede service en bediening 7,2 % 

6 Parkeren 5,4 % 

7 Getrouwheid 3,4 % 

8 Aanwezigheid exclusieve speciaalzaken 1,1 % 

9 Lokale economie steunen 0,9 % 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 De klant is mobielDe klant is mobielDe klant is mobielDe klant is mobiel    

De klant is veel mobieler dan voorheen. Afstanden werden door de verschillende vervoersmodi 

relatief veel kleiner. Dit heeft tot gevolg dat klanten zich veel verder en sneller verplaatsen om 

inkopen te doen of een uitstap te maken. Het belangrijkste vervoersmiddel voor de consument blijft 

de wagen. 



Stad Kortrijk Strategisch Commercieel plan voor Handel en Horeca pagina 53 

Vervoersmiddel Dagelijkse Goederen Periodieke Goederen Uitzonderlijke 

goederen 

Bromfiets 0,9 % 1,4 % 0 % 

Fiets 11,4 % 14,5 % 2,3 % 

Motor 0 % 0 % 0,5 % 

Openbaar vervoer 1,4 % 4,5 % 0,9 % 

Te voet 6,4 % 11,8 % 4,1 % 

Wagen 79,5 % 67,7 % 92,3 % 

Andere 0,5 % 0 % 0 % 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 De klant is prijsgevoelig De klant is prijsgevoelig De klant is prijsgevoelig De klant is prijsgevoelig     

Het klassieke shopping budget is gedaald, bovendien vindt de klant via internet makkelijk de 

goedkoopste aanbieder van een product. Hierdoor wordt prijszetting nog belangrijker. 

De klant blijft bereid om meer te betalen voor betere kwaliteit, service op maat, beleving …   

2.4.52.4.52.4.52.4.5 De klant vindt gezondheiDe klant vindt gezondheiDe klant vindt gezondheiDe klant vindt gezondheid, duurzaamheid en authenticiteit steeds belangrijker d, duurzaamheid en authenticiteit steeds belangrijker d, duurzaamheid en authenticiteit steeds belangrijker d, duurzaamheid en authenticiteit steeds belangrijker     

De consumenten vinden ook de elementen duurzaamheid, authenticiteit, degelijkheid steeds 

belangrijker bij de keuze van hun product. Het personaliseren van producten wordt ook steeds 

populairder. Een gezonde levensstijl wint aan belang bij de klanten. Hierdoor ontstaan er nieuwe 

behoeften op vlak van verzorging, sport en voeding. 

2.4.62.4.62.4.62.4.6 Nieuwe modellenNieuwe modellenNieuwe modellenNieuwe modellen    

De consument maakt steeds meer gebruik van nieuwe modellen om goederen en diensten te 

verwerven en zelf verkopen zoals groepsaankopen, de deeleconomie (sharing economy), doe-het-

zelf (DIY), korte keten, (online) tweedehandsmarkten. Ook deze trends creëren nieuwe behoeften. 

Binnen de retail zelf zien we ook evoluties in de vorm van uitbating: concept stores waarbij retail 

gecombineerd wordt met andere activiteiten, voornamelijk met horeca. 

2.4.72.4.72.4.72.4.7 Veranderingen in de bevolkingssamenstellingVeranderingen in de bevolkingssamenstellingVeranderingen in de bevolkingssamenstellingVeranderingen in de bevolkingssamenstelling    

Kortrijk kent geen sterke bevolkingsgroei. Uit prognoses blijkt het aantal inwoners tegen 2030 met 

een 3000-tal zou dalen. 

De bevolking van Kortrijk vergrijst. De oudere bevolking blijft echter veel actiever dan voorheen.  

De bevolking van Kortrijk verkleurt, de multiculturaliteit neemt toe. 

De gezinssamenstelling verandert: alleenstaanden, nieuw samengestelde en kleine gezinnen groeien 

aan.  

2.4.82.4.82.4.82.4.8 HandelslocatiesHandelslocatiesHandelslocatiesHandelslocaties    

Concentraties van winkels, zowel in kerngebieden als in de periferie, stimuleren beleving en trekken 

hierdoor consumenten aan voor recreatieve shopping (‘funshopping’).  

De aantrekkingskracht van grotere centra zijn ten koste van kleine centra, waar de kansen voor 

detailhandel gereduceerd worden tot de basisvoorzieningen. De nabijheid en het gemak spelen 

hierbij voor de consument een grote rol, ook in kleinere centra is een concentratie aangewezen.  

Sedert de jaren 60 werd er heel wat bijkomende ruimte voor detailhandel ontwikkeld buiten de 

stadscentra. Dit gebeurde en gebeurt ook in Kortrijk (Ring Shopping Center, Bouwcentrum 

Pottelberg, Blekerij). Deze winkelgebieden zijn meestal gemakkelijk bereikbaar, met gratis parking.  

Tussen 2008 en 2014 is er in Vlaanderen bijna 1,4 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlakte 

bijgekomen. Ook in Kortrijk zien we een stijging van 10,8% winkelvloeroppervlakte in deze periode. 
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We stellen echter vast dat de globale vraagzijde binnen de detailhandel niet stijgt. Een logisch gevolg 

is dat de leegstand toeneemt en de vloerproductiviteit daalt. 

2.4.92.4.92.4.92.4.9 Grotere winkels, minder kleine zelfstandigen in de kern en uitbreiding in periferieGrotere winkels, minder kleine zelfstandigen in de kern en uitbreiding in periferieGrotere winkels, minder kleine zelfstandigen in de kern en uitbreiding in periferieGrotere winkels, minder kleine zelfstandigen in de kern en uitbreiding in periferie    

Grotere retailers, voornamelijk ketens, trachten steeds grotere winkels te betrekken, al dan niet in de 

periferie omwille van verschillende redenen: 

• Lagere huurprijs per vierkante meter en exploitatiekost per vestiging. 

• Drukken van de inkoopprijs door grotere volumes aan te kopen. 

• Vlottere bereikbaarheid en belevering (gratis parking). 

Bovendien combineert men de pure retailfunctie van de winkels met andere functies (horeca, 

afhaalpunten, postpunten, lotto, De Lijn, andere services).  

Op die manier kunnen deze retailers beter concurreren met bijvoorbeeld de pure internationale e-

commerce sector (bvb. Zalando, Amazon …) 

Deze kostenbesparende activiteiten zijn niet altijd mogelijk bij kleinere zelfstandigen. Dit leidt tot een 

afname van kleinere zelfstandige zaken en tot minder startende zelfstandige retailers en 

horecaondernemers. De aanwezigheid van zelfstandig ondernemers zijn absoluut een must om het 

uniek karakter van de stad te bewaren. 

Zelfstandige handelszaken zetten in bepaalde sectoren wel in op coöperatief ondernemen, waarbij ze 

zich groeperen om bepaalde zaken zoals aankopen en marketing gezamenlijk te doen waarbij ze veel 

meer resultaat halen en tegelijkertijd kostenbesparend kunnen werken. (bvb. Selexion) 
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2.52.52.52.5 SWOTSWOTSWOTSWOT----ANALYSEANALYSEANALYSEANALYSE    
Op basis van de analyse van de cijfers en verschillende studies uit het verleden komen we tot 

onderstaande SWOT-analyse voor Kortrijk: 

SterktesSterktesSterktesSterktes    

- Centrumstad met “Alles in Huis”: historisch stadscentrum, cultureel aanbod, winkel- en 

horeca-aanbod met K in Kortrijk als retailmotor 

- Vlot en veilig bereikbaar (E17, A17, A19, Kanaal Kortrijk-Bossuyt, Leie, NMBS station) 

- Goede parkeervoorzieningen 

- Openbare ruimtes van hoge kwaliteit 

- Beursstad - Kortrijk XPO, veel (zaken)toerisme 

- Onderscheidend: Interieur, design en creatie / gaming / muziekstad 

- Veel investeringen in stadsvernieuwing, zowel privaat als openbaar 

ZwaktesZwaktesZwaktesZwaktes    

- Winkelgebied is ruim 

- (Toeristische) identiteit kan sterker uitgespeeld worden - citymarketing 

- Te weinig verwevenheid detailhandel & horeca met openbare dienstverlening (looplijnen) 

- Vele centrumfuncties buiten de stad 

- Weinig publiektrekkers 

- Obstakels en nauwe doorgangen tussen gebieden en straten 

- Lage bevolkingsdichtheid in het centrum 

- Beeldkwaliteit toegangsroutes, aanblik poorten (aanrijstroken) naar centrum & parking 

- Horeca in de avond functioneert onvoldoende 

- Huurprijzen niet aangepast aan de markt en relatief hoge onroerende voorheffing 

- Veel kleine commerciële panden, met relatief veel leegstand 

KansenKansenKansenKansen    

- Online groot potentieel aan klantenuitbreiding voor zelfstandigen (E-commerce) 

- Vergrijzing verhoogt het belang van buurtwinkels en de concentratie van detailhandel 

omwille van de mobiliteit van deze bevolkingsgroep. Bijkomend ontstaat er ruimte voor de 

ontwikkeling van nieuwe marktniches. 

- Link historisch centrum met commercieel centrum versterken, verbetering van looplijnen  

- Er is beschikbare ruimte om algemene openbare voorzieningen in kernwinkelgebied te 

voorzien (zoals kinderopvang, openbare toiletten …) 

- Leegstand als impuls om kernen te verkleinen 

- Leegstand in kleine panden biedt kansen voor starters 

- Monitoring en meetinstrumenten (Locatus, passantentellingen …) 

BedreigingenBedreigingenBedreigingenBedreigingen    

- De voorspellingen geven aan dat de Kortrijkse bevolking zal inkrimpen en veel maar zal 

vergrijzen ten opzichte van gelijkaardige steden en Vlaanderen 

- Tijdelijk groot aantal werven in de stad, zowel openbaar als privé () 

- Retailontwikkelingen van grote publiekstrekkers in de omgeving (Moeskroen, Noord Frankrijk 

...) met als gevolg afvloeiing 

- Aanbod in baanwinkels in de omliggende gemeenten (Wevelgem, Kuurne ...) en regio 

(Molecule, Gaverzicht, Auchan, etc.) 

- Het aantal leegstaande panden is verbeterd, maar blijft hoog 

- Perceptie van onveiligheid, eigen aan een centrumstad 
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3333 AAAAMBITIE EN SPEERPUNTEMBITIE EN SPEERPUNTEMBITIE EN SPEERPUNTEMBITIE EN SPEERPUNTENNNN    

3.13.13.13.1 AAAAMBITIEMBITIEMBITIEMBITIE    
Zoals geformuleerd in het Plan Nieuw Kortrijk moet Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy 

winkelstad worden. Het kerngebied van het centrum van de stad moet een aantrekkingspool worden 

voor consumenten. In de deelgemeenten en deelgebieden moeten de basisvoorzieningen steeds 

aanwezig blijven zodat lokale consumenten in deze gemeenten er hun dagelijkse goederen kunnen 

blijven aankopen. Per zone wordt eveneens rekening gehouden met de eigenheid, identiteit, 

samenstelling. 

Basisdoelstellingen: 

• De stad werkt een proactief en geïntegreerd winkelbeleid uit dat kernversterkend werkt, ook 

naar de deelgemeenten toe. 

• Dienstverlenende bedrijven worden naar de binnenstad en kernen getrokken. 

• De evolutie van de detailhandelsoppervlakten op het grondgebied van de stad wordt 

opgevolgd, zodat het gezond evenwicht tussen kleine en middelgrote oppervlaktes en 

winkelcentra behouden blijft. 

• Verdere verlinting van het handelsapparaat wordt vermeden. 

• Om de kernen zo aantrekkelijk mogelijk te maken zetten we in op beleving en comfort in 

onze stad, de bestrijding van de commerciële leegstand en het herbekijken van looplijnen. 

3.23.23.23.2 SSSSPEERPUNTENPEERPUNTENPEERPUNTENPEERPUNTEN    

3.2.13.2.13.2.13.2.1 KernversterkingKernversterkingKernversterkingKernversterking    

Kernversterking vormt de rode draad doorheen het plan. De stad wil haar middelen zo veel als 

mogelijk inzetten op de verschillende kerngebieden. Zo wordt onder meer de leegstand hier prioritair 

aangepakt en worden de verschillende steunmaatregelen zo veel als mogelijk geconcentreerd op de 

aangeduide kerngebieden. 

In functie van het inzetten van stedenbouwkundige instrumenten ter ondersteuning van de 

kernversterking, maken we een ruimtelijk beleidskader op voor detailhandel en horeca. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Ondernemingsvriendelijke stadOndernemingsvriendelijke stadOndernemingsvriendelijke stadOndernemingsvriendelijke stad    

De stad maakt verder werk van de ondernemingsvriendelijke stad. Economie Kortrijk, met onder 

andere het vroegere Loket voor Ondernemers, fungeert als uniek aanspreekpunt die de ondernemer 

loodst tussen verschillende diensten en overheden. Vergunningen en aanvragen maken we zo 

eenvoudig mogelijk en bij voorkeur digitaal. 

Economie Kortrijk wenst tenslotte beter te communiceren met alle ondernemers van de stad over de 

eigen dienstverlening, allerhande events voor ondernemers, openbare werken en de hinder, 

wijzigingen in wetgeving … 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 InnovatieInnovatieInnovatieInnovatie    

Zowel de stad zelf als de handelaars dienen volop in te zetten op innovatie. De handel en horeca 

moet mee met hun tijd. We zetten samen met de ondernemers in op nieuwe trends 

(productontwikkelingen, duurzaamheid, authenticiteit …)  en technologieën. De stad ondersteunt 

haar ondernemers door het voorzien van de nodige vormingen en opleidingen over nieuwe vormen 

van ondernemen, e-commerce, social media … 
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3.2.43.2.43.2.43.2.4 AanbodAanbodAanbodAanbodoptimalisatieoptimalisatieoptimalisatieoptimalisatie    

Het handels- en horeca-aanbod binnen de stad willen we optimaliseren. Het centrum van de stad 

heeft alles in huis, de consument kan er voor alles terecht. Het winkelkerngebied delen we verder op 

in sfeerzones waar bepaalde types van handels- en horecazaken geclusterd worden. 

In de deelgemeenten en deelgebieden streven we naar een aanbod dat de lokale bevolking 

voldoende kan bedienen. 

3.2.53.2.53.2.53.2.5 Kwalitatieve uitstralingKwalitatieve uitstralingKwalitatieve uitstralingKwalitatieve uitstraling::::    pandenpandenpandenpanden,,,,    openbaar domeinopenbaar domeinopenbaar domeinopenbaar domein, looplijnen, aanrijroutes, looplijnen, aanrijroutes, looplijnen, aanrijroutes, looplijnen, aanrijroutes    

De verschillende kernen moeten kwaliteit uitstralen om meer consumenten te kunnen aantrekken. 

De stad schenkt heel wat aandacht aan de aanleg en het onderhoud van het openbaar domein 

binnen de kerngebieden. Binnen het handelskerngebied van centrum Kortrijk willen we de 

herkenbaarheid van het gebied en de kwalitatieve uitstraling van de looplijnen, pleinen en 

aanrijroutes versterken. 

Eigenaars van panden worden gestimuleerd om de kwaliteit van hun pand voldoende hoog te 

houden en waar nodig te verbeteren. 

3.2.63.2.63.2.63.2.6 Versterken van bVersterken van bVersterken van bVersterken van belevingelevingelevingeleving    

De stad wil verschillende maatregelen nemen om de beleving voor de shopper te versterken. De 

cultuurhistorisch troeven van de stad worden sterker uitgespeeld, evenementen worden op elkaar 

afgestemd en indien mogelijk en/of noodzakelijk gelinkt met de aanwezige handels- en horecazaken. 

De verschillende doelgroepen moeten zich persoonlijk aangesproken voelen om zich naar de kernen 

te begeven en eventueel zelfs te verblijven. Daarom zijn specifieke faciliteiten die beleving 

versterken, gericht op de verschillende doelgroepen steeds van belang. Denk maar aan 

speelelementen in ons winkelwandelcentrum voor gezinnen, leuke ankerpunten voor de student, 

herkenningspunten in de stad die voortkomen uit marketing… 

3.2.73.2.73.2.73.2.7 Versterken van comfortVersterken van comfortVersterken van comfortVersterken van comfort    

Shoppen in de kerngebieden moet zo comfortabel mogelijk zijn voor de consument, op een zo 

aantrekkelijk mogelijke manier. Het oog wil ook wat. 

Verschillende elementen spelen hierin mee: 

- Veiligheidsgevoel. 

- Netheid. 

- Bereikbaarheid, voldoende en betaalbare parkeermogelijkheden. 

- Voorzieningen zoals openbare toiletten, kinderopvang tijdens het shoppen, lockers … 

voldoende aanwezig zijn in de stad. 
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4444 KKKKERNGEBIEDENERNGEBIEDENERNGEBIEDENERNGEBIEDEN::::    TYPE EN VISIETYPE EN VISIETYPE EN VISIETYPE EN VISIE    

4.14.14.14.1 AAAALGEMEENLGEMEENLGEMEENLGEMEEN    
In stad Kortrijk worden verschillende types van kerngebieden afgebakend: een funshoppingkern, 

twee perifere shoppinggebieden, runshoppingskernen, buurtverzorgende kernen en landelijke 

dorpskernen en wijkcentra.  

De indeling van de type gebieden werden bepaald aan de hand van een analyse van de laatste 

update van de data Locatus. De laatste update dateert van september 2015. We baseren ons op de 

Locatus database omdat deze jaarlijks geüpdatet wordt. Door gebruik van zelfde methodologie voor 

Vlaamse metingen kunnen we heel snel evoluties waarnemen en benchmarken binnen Vlaanderen.  

De kernen werden enerzijds bepaald van een analyse van het bestaande aanwezige handelsapparaat, 

rekening houdend met de ligging, de kenmerken van het gebied. Hier dient te worden opgemerkt dat 

de gebieden die worden afgebakend door Locatus ruimer zijn dan de kernafbakeningen die de stad in 

de toekomst wenst te hanteren in functie van het kernversterkende beleid. 

Het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid voorziet ook in de mogelijkheid om winkelrijke en 

winkelarme te bepalen. De aanduiding van de kerngebieden binnen dit plan vormt een eerste aanzet 

voor de opmaak van een ruimtelijk beleidskader voor handel en horeca. 

4.24.24.24.2 FFFFUNSHOPPINGKERNUNSHOPPINGKERNUNSHOPPINGKERNUNSHOPPINGKERN    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

In een funshoppingkern moet er sterk ingezet worden op beleving. Dit type kern is groot genoeg en 

heeft voldoende aantrekkingskracht om consumenten vanuit de regio (30 min drive time) aan te 

trekken voor een dag recreatief te shoppen, met pieken in het weekend. Hoe hoger de 

belevingskracht van deze kern, hoe meer consumenten er naartoe trekken. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    

Indien een bepaald gebied hoofdzakelijk bestaat uit aaneengesloten geheel van commerciële 

panden, meer dan 25.000 m² winkelvloeroppervlakte heeft en in dit gebied 2/3 van het aantal 

commerciële panden gebruikt wordt voor handel, horeca, cultuur en sport, delen we dit gebied in 

als funshoppingkern. 

Een funshoppingkern ligt bovendien in een centrum van een gemeente. 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

De stad kent slechts één funshoppingkern. Dit gaat om het centrum van de stad, een iets 

uitgebreider gebied dan het nieuw af te bakenen kerngebied. 

4.2.3.14.2.3.14.2.3.14.2.3.1 Centrum stad KortrijkCentrum stad KortrijkCentrum stad KortrijkCentrum stad Kortrijk    

Het centrum van de stad Kortrijk bestaat uit een kernwinkelgebied met aansluitend een 

cultuurhistorisch deel dat de stad een extra dimensie heeft in functie van toerisme en beleving. Het 

gebied is rijk aan culturele faciliteiten: Schouwburg, Bibliotheek … en diensten (stadhuis, 

ziekenfondsen, interimkantoren, banken …). Bovendien is het volledig gebied gelegen binnen de R36 

erkend als toeristisch centrum, wat zondagopeningen onbeperkt toelaat. In het centrum van de stad 

vinden we ook het shoppincenter K in Kortrijk. Door de aanwezigheid van al deze facetten kunnen we 

oordelen dat we het geluk hebben dat we over een ‘alles in huis’ centrum mogen spreken. Dit zou 
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tov andere steden een belangrijke USP kunnen vormen. Dit bevestigt ook de ‘mini-

citytripbestemming’ die Kortrijk waardig is. 

Auto’s worden geweerd uit dit gebied, wat het aantrekkelijker maakt voor voetgangers en fietsers. 

Aan de rand van dit gebied zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien voor langdurig parkeren, 

bijkomende plaatsen voor langdurig parkeren zijn voorzien aan Kortrijk Xpo en parking Wembley via 

een Park & Ride/Bike principe. Het eerste uur gratis en de Shop & Go plaatsen voorzien in de vraag 

naar kortstondig parkeren voor het aandeel runshoppers. 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 12870 19,43% 

Dagelijks 5097 7,69% 

Mode & Luxe 31654 47,79% 

Vrije Tijd  4815 7,27% 

In/Om Huis  9828 14,84% 

Detailhandel Overig 1977 2,98% 

Totaal 66241 100,00% 

 

 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Totaal

Centrum Stad Kortrijk

00-Leegstand

11-Dagelijks

22-Mode & Luxe

35-Vrije Tijd

37-In/Om Huis

38-Detailh Overig

59-Leisure

65-Diensten

0

50

100

150

200

250

Totaal

Centrum Stad Kortrijk

00-Leegstand

11-Dagelijks

22-Mode & Luxe

35-Vrije Tijd

37-In/Om Huis

38-Detailh Overig

59-Leisure

65-Diensten



Stad Kortrijk Strategisch Commercieel plan voor Handel en Horeca pagina 60 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 122 14,14% 

Dagelijks 80 9,27% 

Mode & Luxe 202 23,41% 

Vrije Tijd  26 3,01% 

In/Om Huis  42 4,87% 

Detailh Overig 17 1,97% 

Leisure 212 24,57% 

Diensten 162 18,77% 

Totaal 863 100,00% 

 

Leegstand en diensten hebben nu een groot aandeel binnen het aantal commerciële panden, 

respectievelijk 122 (14,1%) en 162 (18,8%). Hier moeten we de opmerking maken dat de 

centrumafbakening van Locatus ruimer is dan de centrumafbakening die de stad wil hanteren. 

In het centrum van de stad zijn er 367 panden met handelsactiviteit, 118 (32%) van deze panden 

worden zijn ingevuld door ketens, 279 panden worden uitgebaat door zelfstandigen (68%). We tellen 

193 actieve horecapanden, waarvan 180 (93%) niet tot een keten behoren. In de dienstensector 

tenslotte tellen 162 actieve panden, waarvan er 63 (39%) door een keten worden uitgebaat. 

In K in Kortrijk zijn 58 (85%) van de actieve handelspanden (68) ingevuld door ketens, bij de actieve 

horecapanden gaat dit om 3 of 30%, bij de diensten is dit 2 op de drie invullingen. 

Gezien beleving uitermate belangrijk is in een funshoppingkern is het logische gevolg dat de 

verhouding horeca ten opzichte van handel erg hoog is (193 horecapanden, 22,4%, 376 

handelspanden 42,5%). Cultuur en sport moeten eveneens sterk vertegenwoordigd zijn en blijven, 

momenteel is dit 2,2% van het aantal commerciële panden, met de opmerkingen dat dit om erg 

grote panden gaat. 

Centrum Kortrijk heeft 66.241 m² WVO. Het leeuwendeel wordt gebruikt voor Mode en Luxe (31.654 

m² of 48%), Dagelijkse Goederen nemen een aandeel van 8% (5.097 m²), Vrije Tijd (7%), In/Om huis 

(15%) en tenslotte Leegstand (19%) nemen de rest van de WVO in. 
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4.2.3.24.2.3.24.2.3.24.2.3.2 BepalingBepalingBepalingBepaling    kern en sfeerkern en sfeerkern en sfeerkern en sfeergebiedengebiedengebiedengebieden    binnen het centrum van de stadbinnen het centrum van de stadbinnen het centrum van de stadbinnen het centrum van de stad    

We wensen het funshoppinggebied centrum Kortrijk nauwer te bepalen en binnen dit gebied 

segmenten en sfeergebieden te benoemen. De aangeduide kern is minder ruim dan Centrum Kortrijk 

zoals bepaald door Locatus. 

 

4.2.3.2.1 Old Martin 

4.2.3.2.1.1 Gebiedsomschrijving 

Grijze-Zusterstraat, Jozef Vandaleplein, Sint-Maartenskerkhof, Sint-Maartenskerkstraat. 

4.2.3.2.1.2 Huidige invullingen 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 3 13,64% 

Dagelijks 2 9,09% 

Mode & Luxe 10 45,45% 

In/Om Huis  1 4,55% 

Leisure 6 27,27% 

Totaal 22 100,00% 

 

4.2.3.2.1.3 Fiche sfeergebied 

De ondernemers doopten de buurt ‘Old Martin’ omwille van het historische karakter en de charme 

van de groene pleintjes en de straten. De aanleg van het openbaar domein en de type panden 

versterken dit gevoel. Het gebied ligt, samen met Lifestyle, op het kruispunt tussen het 

cultuurhistorische en het shoppingsgedeelte van de stad. Old Martin trekt een heel breed publiek 

aan omwille van de variatie van horeca- en handelszaken. 

De gewenste invullingen zijn een combinatie van unieke, meestal kleinere boetieks en horeca. Om 

het unieke karakter te bewaren, zijn ketens te vermijden. 

Old Martin - Grijze-Zusterstraat 

- Jozef Vandaleplein 

- Sint-Maartenskerkhof 

- Sint-Maartenskerkstraat 

Handelsprofiel - Kleinere boetieks 

- Speciaal- en nichezaken 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Maximale ruimte voorzien voor 

terrassen op de pleinen 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

Dienstenprofiel - Niet gewenst op gelijkvloers 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel 

- Horeca 
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4.2.3.2.2 Lifestyle 

4.2.3.2.2.1 Gebiedsomschrijving 

Overbekeplein, Grote Kring, Nedervijver 

4.2.3.2.2.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 4 14,81% 

Mode & Luxe 11 40,74% 

Vrije Tijd  2 7,41% 

In/Om Huis  1 3,70% 

Detailh Overig 1 3,70% 

Leisure 5 18,52% 

Diensten 3 11,11% 

Totaal 27 100,00% 
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4.2.3.2.2.3 Fiche sfeergebied 

Het Overbekeplein en de aanpalende straten zijn van strategisch belang in het gehele 

belevingsgebied en vormt, samen met Old Martin, de link tussen het shoppinggedeelte en historisch 

Kortrijk. Het Overbekeplein werd eind jaren 70 – begin jaren 80 opgebouwd. Het betreft een 

combinatie van commerciële ruimtes op het gelijkvloers met bewoning op de verdiepingen. In het 

Noordoostelijke blok werd ook een binnengaanderij voorzien. 

Het plein wordt eind 2016 heraangelegd. Met de eigenaars van de leegstaande handelsruimtes in het 

noordoostelijke blok wordt getracht om de binnengaanderij op te heffen en tegelijkertijd tot grotere, 

aantrekkelijkere handelsruimtes te komen. 

De gewenste invullingen zijn een combinatie van handel en diensten gelinkt met het thema lifestyle 

in combinatie met daghoreca. Het gebied is niet onmiddellijk aantrekkelijk voor ketens, met 

uitzondering van de mogelijke grotere oppervlakte die zou uitgeven op de Grote Kring. 

Lifestyle - Overbekeplein 

- Grote Kring 

- Nedervijver 

Handelsprofiel - Gelinkt met lifestyle 

- Combinatie met diensten en 

ambachten 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Maximale ruimte voorzien voor 

terrassen op de pleinen 

Dienstenprofiel - Lifestyle gelinkte diensten (bvb. 

kapsalon, architecten, kunstenaars, 

ontwerpbureau, wellness …) 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Geen bewoning op het gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel 

- Horeca 

- Diensten, gelinkt aan lifestyle 
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4.2.3.2.3 Food Street 

4.2.3.2.3.1 Gebiedsomschrijving 

Vlasmarkt, 1ste deel Lekkerbeetstraat – kant Wijngaardstraat, Wijngaardstraat, Veemarkt; stukje Sint-

Janslaan, Zwevegemsestraat tot aan spoorweg 

4.2.3.2.3.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 27 26,21% 

Dagelijks 14 13,59% 

Mode & Luxe 13 12,62% 

Vrije Tijd  5 4,85% 

In/Om Huis  5 4,85% 

Detailh Overig 1 0,97% 

Leisure 20 19,42% 

Diensten 18 17,48% 

Totaal 103 100,00% 

 

4.2.3.2.3.3 Fiche sfeergebied 

Het volledige gebied kenmerkt zich door een grote concentratie van horecazaken en voedingszaken. 

De Vlasmarkt is een plein met horecaprofiel met enkele retailzaken. Een deel van de panden aan de 

zuidelijke zijde worden in het kader van de ontwikkeling van de Belgacom site opgewaardeerd. Er 

komt ook extra bewoning wat de potentie van het gebied ‘Food Street’ voor horeca en retail 

verhoogt, zeker voor dagelijkse goederen, waaronder voeding. 

De Wijngaardstraat is een winkelwandelstraat met twee ingangen naar K in Kortrijk (Sionstraat, kop 

Veemarkt). We vinden hier vooral horeca, speciaalzaken en voedingszaken terug. De structurele 

leegstand situeert zich vooral in de panden van K in Kortrijk (buitenkant). Boven K in Kortrijk is er 

ruimte voor bewoning voorzien. Het CM gebouw in de Wijngaardstraat zal worden ontwikkeld door 

het SOK, op de benedenverdieping komt er een horecafunctie met bovenliggend zorgwoningen. 

De Veemarkt is een plein met ondergrondse parking. We vinden er bijgevolg heel wat horecazaken 

terug, verweven met dienstverlening en retail. Dit gebied leent zich uitstekend voor het verder 

uitbouwen van food style, mediterrane sfeer, overdekte markthal. 
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De Zwevegemsestraat heeft een erg hoge leegstand en doorgaans een lage kwaliteit van panden. Het 

SOK is hier ook volop bezig met een deel van de straat te herontwikkelen. De straat telt heel wat 

voedings- en horecazaken en heeft een multicultureel karakter. Eén van de ingangen van de QPark (K 

in Kortrijk) is gelegen in deze straat. De maakt het een belangrijke toegangspoort tot het 

shoppingsgebied van Kortrijk. 

Het deel van de Lekkerbeetstraat (kant Wijngaardstraat) en het stukje Sint-Janslaan, sluiten aan bij 

dit gebied. 

Food Street - Vlasmarkt 

- 1ste deel Lekkerbeetstraat – kant 

Wijngaardstraat 

- Wijngaardstraat 

- Veemarkt 

- stukje Sint-Janslaan 

- Zwevegemsestraat tot aan spoorweg 

Handelsprofiel - Gelinkt met voeding 

- Combinatie met diensten en ambacht 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca op de pleinen 

- Maximale ruimte voorzien voor 

terrassen op de pleinen 

- Beperkte terrassen in de straten ifv 

looplijnen en/of veiligheid- en 

toegankelijkheid 

Dienstenprofiel - Sociale dienstverlening 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten, met uitzondering van 

Wijngaardstraat en Vlasmarkt 

- Geen bewoning op het gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel 

- Horeca 

- Diensten, met uitzondering van 

Wijngaardstraat en Vlasmarkt 
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4.2.3.2.4 Golden River Banks (verlaagde Leieboorden) 

4.2.3.2.4.1 Gebiedsomschrijving 

Budastraat, Kapucijnenstraat, Verlaagde Leieboorden (Broelkaai, Handboogstraat/Verzetskaai) 

4.2.3.2.4.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 4 12,90% 

Dagelijks 3 9,68% 

Mode & Luxe 1 3,23% 

Vrije Tijd  1 3,23% 

Detailh Overig 3 9,68% 

Leisure 12 38,71% 

Diensten 7 22,58% 

Totaal 31 100,00% 

 

4.2.3.2.4.3 Fiche sfeergebied 

Het volledige gebied kenmerkt zich door een grote aanwezigheid van horecazaken, cultuur en 

diensten, veelal in een historisch kader. De Broeltorens, de meest gekende site van onze stad vormen 

dé toeristische aantrekkingspool voor dit gebied. De Broelschool wordt omgevormd tot 

woongelegenheden. 

De Budastraat is gelegen op het Buda eiland, een eiland van kunst, innovatie en creativiteit. De straat 

verbindt de High End Street Leiestraat en het gebied Overleie. Er is een grote variatie aan 

commerciële panden en diensten. Het woonzorgcentrum H. Hart en het Hospitaal zijn er aanwezig en 

zorgt voor aanvullende en specifieke bevloeiing. Het Sociaal Huis van het OCMW is er momenteel 

gehuisvest, maar verhuist binnenkort naar de Doorniksestraat. De leegstand eind 2015 werd 

grotendeels verholpen door een combinatie van projecten (Topzaak en Kortrijk Zaait) en de 

heropening van de Budabrug. 

De Kapucijnenstraat, gelegen op het Buda eiland, heeft als belangrijke invullingen horecazaken en als 

grote publiekstrekker de Budascoop, in combinatie met de Budafabriek, die heel wat culturele 

activiteiten ontvangt en openstaat voor MICE. 
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De Broelkaai is gelegen langs de Leieboorden die binnenkort verlaagd worden. Dit maakt het, in 

combinatie met de ontwikkeling van Broelkaai 6, tot een multifunctioneel ruimte, tot een ideale 

locatie voor horeca. 

De Handboogstraat/Verzetskaai is eveneens gelegen langs de Leieboorden die verlaagd worden. Hier 

vinden we een hoge concentratie van horecazaken elk met een eigen profiel. De verlaging van de 

Leieboorden maakt dit een unieke site voor terrassen. 

Golden River Banks - Budastraat 

- Kapucijnenstraat 

- Broelkaai 

- Handboogstraat/Verzetskaai 

Handelsprofiel - Gericht op toerisme en cultuur 

- Gericht op zorgsector 

Horecaprofiel - Mix van dag- vooravond- en 

avondhoreca, inclusief logies, continue 

beleving 

- Maximale ruimte voorzien voor 

uniforme terrassen aan de Leieboorden 

en de Kapucijnenstraat 

- Beperkte terrassen in de Budastraat 

Dienstenprofiel - Openbare, toeristische en culturele 

diensten 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel in de Budastraat 

- Naar horeca langs Leieboorden en 

Kapucijnenstraat 

- Naar diensten in Budastraat, openbare 

en culturele functies overal toegestaan 

- Naar werkplaats in de Budastraat 

- Geen bewoning op het gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel enkel in Budastraat 

- Horeca met uitzondering van 

Budastraat 

- Diensten, gelinkt met toerisme en 

cultuur 

- Kleine ambachten, creatieve 

maakeconomie in de Budastraat 

 

  



Stad Kortrijk Strategisch Commercieel plan voor Handel en Horeca pagina 69 

4.2.3.2.5 Grote Markt 

4.2.3.2.5.1 Gebiedsomschrijving 

Grote Markt 

4.2.3.2.5.2 Huidige invullingen 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 2 4,88% 

Dagelijks 2 4,88% 

Mode & Luxe 5 12,20% 

Leisure 26 63,41% 

Diensten 6 14,63% 

Totaal 41 100,00% 

 

4.2.3.2.5.3 Fiche sfeergebied 

Op de Grote Markt vinden we vooral horecazaken terug. De naam van het plein, de aanwezigheid 

van het Belfort (UNESCO werelderfgoed) en het historisch stadhuis vormen belangrijke toeristische 

troeven voor dit gebied. De Grote Markt is in vele gevallen een start- en eindpunt voor toeristen en 

bezoekers. 

De Grote Markt werd recent heraangelegd in functie van horecaterrassen, de maandagmarkt en 

evenementen. Op het plein organiseren de stad en andere organisaties heel wat evenementen. Het 

voorzien van een tijdelijk speelplein tijdens de zomermaanden maakt het gebied erg aantrekkelijk 

voor families tijdens deze periodes. 
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Grote Markt - Grote Markt 

Handelsprofiel - Gericht op toerisme en cultuur 

Horecaprofiel - Mix van dag- vooravond- en 

avondhoreca, inclusief logies, continue 

beleving 

- Terrassen binnen afgebakende zone, 

ook tijdens evenementen, uniforme 

parasols en luifels 

Dienstenprofiel - Geen 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar horeca 

- Naar retail: enkel kant Doorniksestraat 

/ Sint-Maartenskerkstraat 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Horeca 

- Retail: enkel kant Doorniksestraat / 

Sint-Maartenskerkstraat 
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4.2.3.2.6 High End Street 

4.2.3.2.6.1 Gebiedsomschrijving 

Leiestraat, Rijselsestraat tot Sint-Michielsplein, Sint-Michielsplein, Doorniksestraat tot aan Vlasmarkt 

4.2.3.2.6.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 10 10,87% 

Dagelijks 13 14,13% 

Mode & Luxe 29 31,52% 

Vrije Tijd  1 1,09% 

In/Om Huis  3 3,26% 

Detailh Overig 2 2,17% 

Leisure 13 14,13% 

Diensten 21 22,83% 

Totaal 92 100,00% 

 

4.2.3.2.6.3 Fiche sfeergebied 

De Leiestraat en Doorniksestraat vormen samen met de Grote Markt de Noord-Zuid as doorheen het 

centrum van de stad Kortrijk. De zone sluit samen met de Rijselsestraat aan bij de Grote Markt. Deze 

zone is toegankelijk voor alle verkeer, wat de bevloeiing van de gelegen handelszaken bevordert. 

Bovendien is de zone sterk uitgerust met Shop & Go plaatsen. Dankzij de Shop & Go plaatsen en de 

nabijgelegen parkings (Schouwburgplein) is dit een ideaal gebied voor zowel funshopping als 

runshopping. Het administratief stadhuis en bibliotheek zijn gelegen in de Leiestraat en huisvesten 

heel wat publieksgerichte overheidsdiensten. 
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High End Street - Leiestraat 

- Rijselsestraat tot Sint-Michielsplein 

- Sint-Michielsplein 

- Doorniksestraat tot aan Vlasmarkt 

Handelsprofiel - Gericht op hoger segment 

- Runshopping en Funshopping 

Horecaprofiel - Daghoreca, inclusief logies 

- Beperkte terrassen omwille van verkeer 

Dienstenprofiel - Enkel publieke dienstverlening 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar horeca 

- Naar retail 

- Geen extra diensten op gelijkvloers 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Horeca 

- Retail 
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4.2.3.2.7 Fashion Street 

4.2.3.2.7.1 Gebiedsomschrijving 

Lange Steenstraat, Lekkerbeetstraat kant Lange Steenstraat, Korte Steenstraat, Steenpoort, 

Sionstraat 

K in Kortrijk als retailhart van de stad. 

4.2.3.2.7.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 13 14,29% 

Dagelijks 8 8,79% 

Mode & Luxe 40 43,96% 

Vrije Tijd  4 4,40% 

In/Om Huis  9 9,89% 

Detailh Overig 1 1,10% 

Leisure 9 9,89% 

Diensten 7 7,69% 

Totaal 91 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 14 14,74% 

Dagelijks 5 5,26% 

Mode & Luxe 56 58,95% 

Vrije Tijd  3 3,16% 

In/Om Huis  4 4,21% 

Leisure 10 10,53% 

Diensten 3 3,16% 

Totaal 95 100,00% 

 

4.2.3.2.7.3 Fiche sfeergebied 

Dit gebied vormt hét kernwinkelwandelgebied van de stad Kortrijk. De Shopping Street, de Korte 

Steenstraat, was de allereerste winkelwandelstraat van België. In dit gebied is het binnenstedelijk 

overdekte shoppingcentrum K in Kortrijk gelegen, het retailhart van het centrum, dat bovendien 

beschikt over een grote ondergrondse parking. Het is van cruciaal belang dat de K verder 

geïntegreerd wordt in het handelsapparaat om zo één groot geheel te vormen met de omliggende 

handelszaken. 

Dit is de ideale zone om als funshopper te kuieren. 

Fashion Street - Lange Steenstraat 

- Lekkerbeetstraat kant Lange 

- Steenstraat 

- Korte Steenstraat 

- Steenpoort 

- Sionstraat 

- (K in Kortrijk) 

Handelsprofiel - Mode artikelen 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Terrassen beperkt in de straten 

- Zo veel mogelijk op aangrenzende 

pleinen 

Dienstenprofiel - Geen 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar retail 

- Naar horeca (max. 1/6 van de panden), 

als nevenfunctie toegestaan 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Retail 

- Horeca (max. 1/6) 

 

  



Stad Kortrijk Strategisch Commercieel plan voor Handel en Horeca pagina 75 

4.2.3.2.8 Voorstraat, Sint-Jansstraat, Kleine Sint-Jansstraat 

4.2.3.2.8.1 Gebiedsomschrijving 

Voorstraat, Sint-Jansstraat, Kleine Sint-Jansstraat 

4.2.3.2.8.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 2 3,77% 

Dagelijks 3 5,66% 

Mode & Luxe 18 33,96% 

Vrije Tijd  2 3,77% 

In/Om Huis  5 9,43% 

Detailh Overig 1 1,89% 

Leisure 14 26,42% 

Diensten 8 15,09% 

Totaal 53 100,00% 

 

4.2.3.2.8.3 Fiche sfeergebied 

Dit gebied grenst aan het kernwinkelwandelgebied van de stad. Deze straten herbergen heel wat 

specifieke zaken die veelal bestemmingswinkels zijn en uitgebaat worden door kleine zelfstandigen. 

Horeca is sterker vertegenwoordigd in deze zone. Dit maakt het volledige winkelwandelgebied uniek 

en aantrekkelijker voor de consument. 
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NAAM - Voorstraat 

- Sint-Jansstraat 

- Kleine Sint-Jansstraat 

Handelsprofiel - Mode artikelen, In / Om huis 

Horecaprofiel - Daghoreca, vooravondhoreca, 

avondhoreca 

- Terrassen beperkt in de straten, volgens 

veiligheidsnormen (4 meter doorgang) 

Dienstenprofiel - Geen 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar retail 

- Naar horeca (max. 1/3 van de panden), 

als nevenfunctie toegestaan 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Retail 

- Horeca (max. 1/3 van de panden) 
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4.2.3.2.9 Historisch Kortrijk 

4.2.3.2.9.1 Gebiedsomschrijving 

Onze-Lieve-Vrouwestraat, Deken Zegerplein, Begijnhofstraat, Kapittelstraat, Pieter de 

Cockelaerestraat 

4.2.3.2.9.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 5 15,15% 

Mode & Luxe 4 12,12% 

Vrije Tijd  3 9,09% 

In/Om Huis  3 9,09% 

Detailh Overig 1 3,03% 

Leisure 10 30,30% 

Diensten 7 21,21% 

Totaal 33 100,00% 

 

4.2.3.2.9.3 Fiche sfeergebied 

Het gebied is gelegen binnen het historische stadcentrum en grenst aan enkele van de belangrijkste 

toeristische bezienswaardigheden van onze stad: het Begijnhof (UNESCO Werelderfgoed), de Onze-

Lieve-Vrouwekerk en de Broeltorens, het symbool bij uitstek van onze stad. In de straten vinden we 

heel wat panden terug die historisch erg waardevol zijn en een hoge uitstraling hebben. De Onze-

Lieve-Vrouwestraat heeft in het verlengde (Groeningestraat) enkele belangrijke troeven: 

horecazaken met uitstraling, toeristische dienst, buurtparking Houtmarkt in een groene, rustige 

omgeving. 
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Historisch Kortrijk - Onze-Lieve-Vrouwestraat 

- Deken Zegerplein 

- Begijnhofstraat 

Handelsprofiel - Antiek en interieur 

- Boeken 

- Tweedehands 

Horecaprofiel - Daghoreca, vooravondhoreca, 

avondhoreca, logies 

- Terrassen erg beperkt in de straten, 

terraszone op Deken Zegerplein 

Dienstenprofiel - Interieur en creatief 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar retail 

- Naar horeca 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Retail 

- Horeca 

- Ambachten 

 

4.2.3.2.10 Stationsbuurt 

4.2.3.2.10.1 Gebiedsomschrijving 

Stationsplein, Stationsstraat, Waterpoort, Graanmarkt, Jan Persijnstraat, Burgemeester 

Reynaerstraat, stukje Doorniksestraat (Vlasmarkt tot tunnel) 

4.2.3.2.10.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 8 11,11% 

Dagelijks 8 11,11% 

Mode & Luxe 5 6,94% 

Vrije Tijd  2 2,78% 

In/Om Huis  1 1,39% 

Leisure 32 44,44% 

Diensten 16 22,22% 

Totaal 72 100,00% 
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4.2.3.2.10.3 Fiche sfeergebied 

Op deze pleinen en in deze straten vinden we invulling terug die mede te danken zijn aan de 

nabijheid van het NMBS-station en het busstation: horeca en diensten. Een deel van dit gebied ligt 

binnen het project stationsomgeving. De Burgemeester Reynaertstraat is een typische uitgangsbuurt 

voor de jongere generatie. Op het Schouwburgplein / Havermarkt bevindt zich de ingang van de 

parking Schouwburgplein. Door de ligging van de stations en de parking vormt dit gebied een 

belangrijke toegangspoort voor de stad en wisselpunt voor vervoersmodi voor zowel bewoners, 

bezoekers en pendelaars. 

Stationsbuurt - Stationsplein 

- Stationsstraat 

- Waterpoort 

- Graanmarkt 

- Jan Persijnstraat 

- Burgemeester Reynaerstraat 

- stukje Doorniksestraat (Vlasmarkt tot 

tunnel) 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

Horecaprofiel - Daghoreca, vooravondhoreca, 

avondhoreca en logies 

- Terrassen beperkt in de straten 

- Ruimere terrasmogelijkheden op 

bepaalde locaties 

- Mogelijk toekomstige terraszone op 

Stationsplein 

Dienstenprofiel - Publieke dienstverlening, geen gesloten 

kantoren 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar retail 

- Naar horeca 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Retail 

- Horeca 

- Publieke dienstverlening, geen gesloten 

kantoren 
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4.2.3.2.11 Schouwburgplein 

4.2.3.2.11.1 Gebiedsomschrijving 

Schouwburgplein, Hazelaarstraat 

4.2.3.2.11.2 Huidige invullingen 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 1 10,00% 

Leisure 5 50,00% 

Diensten 4 40,00% 

Totaal 10 100,00% 

 

4.2.3.2.11.3 Fiche sfeergebied 

Het Schouwburgplein en de Hazalaarstraat vormen de verbinding tussen de Stationsbuurt en de High 

End Street / Fashion Street (= het echte shoppinggebied). De Schouwburg zelf is een culturele trekker 

voor de ruime regio. Op het Schouwburgplein vinden op regelmatige basis evenementen plaats. 
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Schouwburgplein - Schouwburgplein 

- Hazelaarstraat 

Handelsprofiel - Geen specifiek profiel, momenteel geen 

retail aanwezig 

Horecaprofiel - Daghoreca, vooravondhoreca, 

avondhoreca en logies 

- Terrassen beperkt in de straten, 

terraszone op schouwburgplein, kant 

Schouwburg 

Dienstenprofiel - Publieke dienstverlening, geen gesloten 

kantoren 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar retail 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Retail 

- Horeca 

- Publieke dienstverlening, geen gesloten 

kantoren 

 

Per zone dient een fiche te worden opgemaakt met de ideale bestemmingen (horeca, retail, 

toeristische dienstverlening, lifestyle, beleving), doelgroep, omgang met functiewijzigingen en inzet 

van stimulerende maatregelen. Op basis hiervan zal ook een acquisitiebrochure worden opgemaakt 

zodat investeerders en ondernemers een duidelijk zicht krijgen op het kader. 
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4.34.34.34.3 PPPPERIFEER ERIFEER ERIFEER ERIFEER SSSSHOPPINGHOPPINGHOPPINGHOPPING    GEBIEDGEBIEDGEBIEDGEBIED    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

In een perifeer shopping  gebied vinden we een mix van recreatief en functioneel winkelen. Handel 

en bedrijvigheid worden met elkaar verweven. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    

Indien een bepaald gebied niet gelegen is in een stads- of dorpskern en hoofdzakelijk bestaat uit 

aaneengesloten geheel van commerciële panden, waarvan 65% van het aantal commerciële panden 

gebruikt wordt voor handel, horeca, cultuur en sport, delen we dit gebied in als perifeer shopping 

gebied. 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

De stad Kortrijk telt vandaag twee perifere shopping gebieden. In de nabije toekomst staat de aanleg 

van een nieuw, kleiner perifeer shoppinggebied gepland met maximaal 5.500 m² WVO. Hier ligt 

potentieel voor een grote supermarkt (min. 1000 m²) met aansluitend programma ruimte voor 

speciality goods zoals huisinrichting en ondergeschikt shopping goederen, die eerder in onze 

funshoppingszone thuis horen. 

4.3.3.14.3.3.14.3.3.14.3.3.1 Ring ShoppingRing ShoppingRing ShoppingRing Shopping    

4.3.3.1.1 Gebiedsomschrijving 

Het Ring Shopping is een winkelgebied, bestaande uit Ring Shopping Kortrijk Noord en enkele aparte 

winkels (7), gelegen aan de R8 met 2.000 gratis parkeerplaatsen. Het winkelcentrum is bijgevolg erg 

goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de persoonlijke wagen. Gelet op de 

ligging, richt het zich minder tot voetgangers en fietsers. 

Het Ring Shopping wordt in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – afbakening regionaal 

stedelijk gebied Kortrijk omschreven als ‘Kleinhandelszone Ringshoppingcenter’, specifiek regionaal 

bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit gaat om een ruimer gebied dan de beschreven 

zone (inclusief deel Kuurne). 
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Het gebied is bestemd voor kleinhandelsbedrijven van regionaal belang met minimum een van 

volgende kenmerken: 

- Kleinhandelniches die behoefte hebben aan grote verkoopsoppervlakte omwille van de 

volumineuze aard van producten; 

- Kleinhandelsbedrijven die moeilijk verweefbaar zijn in het binnenstedelijk winkelapparaat; 

- Kleinhandelsbedrijven die complementair zijn met het binnenstedelijk kleinhandelsapparaat. 

De minimale bruto verkoopsoppervlakte bedraagt 900 m². Deze oppervlaktebeperking van minimaal 

900m2 is niet van toepassing op: 

- bestaande shoppingscentra die bestaande handelsactiviteiten groeperen; 

- eventuele nieuwe shoppingscentra die handelsactiviteiten groeperen 

- voor andere bestaande kleinhandelsactiviteiten 

- voor restpercelen die het oprichten van een kleinhandelsvestiging groter dan 900m² niet toelaten 

minimum verkoopsoppervlakte. 

Volgende activiteiten zijn toegelaten: 

- gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen inherent 

aan het functioneren van een kleinhandelszone; 

- inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200m² vloeroppervlakte 

geïntegreerd in het bedrijfsgebouw; 

- een beperkte oppervlakte voor kantoren gekoppeld aan de handelsactiviteit van individuele 

bedrijven voor zover deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten 

uitmaken; 

- gemeenschapsvoorzieningen. 
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Bestaande woningen, andere dan bedrijfswoningen, kunnen behouden blijven en uitgebreid worden 

op het eigen perceel voor zover dat gebeurt in overeenstemming met de algemene 

inrichtingsprincipes voor deze zone. 

Bestaande vergunde bedrijvigheid die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen voldoen 

kunnen behouden blijven, verbouwd en uitgebreid worden zolang de activiteiten binnen het perceel 

zelf blijven en waarbij het volume niet groter is dan 125% van het huidige volume. Autonome 

kantoren kunnen niet uitbreiden. 

Wanneer de huidige gebruiker één van dergelijk activiteiten stopzet dient de nieuwe activiteit in 

overeenstemming te zijn met de betreffende bepalingen van kleinhandelsbedrijven van regionaal 

belang. 

4.3.3.1.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 1027 5,00% 

Dagelijks 3025 14,74% 

Mode & Luxe 13622 66,37% 

Vrije Tijd  1619 7,89% 

In/Om Huis  1230 5,99% 

Totaal 20523 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 11 11,46% 

Dagelijks 10 10,42% 

Mode & Luxe 47 48,96% 

Vrije Tijd  4 4,17% 

In/Om Huis  8 8,33% 

Transp&Brand  1 1,04% 

Leisure 9 9,38% 

Diensten 6 6,25% 

Totaal 96 100,00% 

 

In de Ring Shopping zijn er 96 commerciële panden, 69% van de panden worden uitgebaat door 

ketens. Handel heeft het overgrote aandeel binnen het aantal commerciële panden, 69 (72%), 57 

(83%) van deze panden worden uitgebaat door ketens. 11 (11%) panden staan leeg. 8 (8%) panden 

worden uitgebaat als horecazaak, in 6 (6%) panden biedt men diensten aan. 

Ring Shopping heeft 20.523 m² WVO. Het leeuwendeel wordt gebruikt voor Mode en Luxe (13.622 

m² of 66%), Dagelijkse Goederen nemen een aandeel van 15% (3.025 m²), Vrije Tijd, In/Om huis en 

tenslotte Leegstand (5%) nemen de rest van de WVO in. 

We zien een kleinere vertegenwoordiging van de horecasector in dit winkelcentrum. Het 

winkelcentrum zet zelf in op beleving en comfort door de organisatie van thematische 

shopevenementen, gratis Wifi, lockers en tal van andere diensten. 

4.3.3.1.3 Afbakening gebied 

Het Ring Shopping wordt in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – afbakening regionaal 

stedelijk gebied Kortrijk omschreven als ‘Kleinhandelszone Ringshoppingcenter’, specifiek regionaal 

bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit gaat om een ruimer gebied dan de beschreven 

zone (inclusief deel Kuurne). 
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4.3.3.1.4 Fiche gebied 

Ring Shopping - Afbakening GRUP 

Handelsprofiel - Vooral ketens, alle assortiment 

Horecaprofiel - Daghoreca 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Toepassing van het GRUP 

Steunmaatregelen - Algemeen 

4.3.3.24.3.3.24.3.3.24.3.3.2 Handelscentrum PottelbergHandelscentrum PottelbergHandelscentrum PottelbergHandelscentrum Pottelberg    

4.3.3.2.1 Gebiedsomschrijving 

Het Handelscentrum Pottelberg, bestaande uit het Commercieel Centrum Pottelberg en enkele 

aparte panden, dat hoofdzakelijk gericht is op de doe-het-zelver, gelegen in het historische kader van 

de oude pannenfabriek. Het beschikt over een grote gratis parking. Het centrum is niet ver gelegen 

van de R8 en goed bereikbaar met de eigen wagen. Gezien de ligging en de producten, is het centrum 

minder gericht op voetgangers en fietsers. 

Het Handelscentrum Pottelberg wordt in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – afbakening 

regionaal stedelijk gebied Kortrijk omschreven als ‘Kleinhandelszone Pottelberg’, specifiek regionaal 

bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit gaat om een deel van de beschreven zone: 

 

Het gebied is bestemd voor kleinhandelsbedrijven van regionaal belang met minimum een van 

volgende kenmerken: 

- Kleinhandelniches die behoefte hebben aan grote verkoopsoppervlakte omwille van de 

volumineuze aard van producten; 
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- Kleinhandelsbedrijven die moeilijk verweefbaar zijn in het binnenstedelijk winkelapparaat; 

- Kleinhandelsbedrijven die complementair zijn met het binnenstedelijk kleinhandelsapparaat. 

De minimale bruto verkoopsoppervlakte bedraagt 900 m². Deze oppervlaktebeperking van minimaal 

900m2 is niet van toepassing op: 

- eventuele nieuwe shoppingcentra die handelsactiviteiten groeperen 

- voor andere bestaande kleinhandelsactiviteiten 

- voor restpercelen die het oprichten van een kleinhandelsvestiging groter dan 900m² niet toelaten 

minimum verkoopsoppervlakte. 

Volgende activiteiten zijn toegelaten: 

- gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen inherent 

aan het functioneren van een kleinhandelszone; 

- inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200m² vloeroppervlakte 

geïntegreerd in het bedrijfsgebouw; 

- een beperkte oppervlakte voor kantoren gekoppeld aan de handelsactiviteit van individuele 

bedrijven voor zover deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten 

uitmaken; 

- gemeenschapsvoorzieningen. 

Bestaande woningen, andere dan bedrijfswoningen, kunnen behouden blijven en uitgebreid worden 

op het eigen perceel voor zover dat gebeurt in overeenstemming met de algemene 

inrichtingsprincipes voor deze zone. 

Bestaande vergunde bedrijvigheid die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen voldoen 

kunnen behouden blijven, verbouwd en uitgebreid worden zolang de activiteiten binnen het perceel 

zelf blijven en waarbij het volume niet groter is dan 125% van het huidige volume. Autonome 

kantoren kunnen niet uitbreiden. 

Wanneer de huidige gebruiker één van dergelijk activiteiten stopzet dient de nieuwe activiteit in 

overeenstemming te zijn met de betreffende bepalingen over kleinhandelsbedrijven van regionaal 

belang. 

4.3.3.2.2 Huidige invullingen 
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 WVO  Percentage 
Leegstand 1025 5,68% 

Dagelijks 1314 7,29% 

Mode & Luxe 510 2,83% 

Vrije Tijd  416 2,31% 

In/Om Huis  14769 81,90% 

Totaal 18034 100,00% 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 3 10,00% 

Dagelijks 3 10,00% 

Mode & Luxe 2 6,67% 

Vrije Tijd  1 3,33% 

In/Om Huis  11 36,67% 

Leisure 9 30,00% 

Diensten 1 3,33% 

Totaal 30 100,00% 

 

In het Handelscentrum Pottelberg zijn er 30 commerciële panden, 28% van de panden worden 

uitgebaat door ketens. Handel heeft het overgrote aandeel binnen het aantal commerciële panden, 

17 (59%), 7 (41%) van deze panden worden uitgebaat door ketens.5 (17%) van de panden worden 

gebruikt voor cultuur, sport en ontspanning. 4 (14%) panden worden uitgebaat als horecazaak, 3 

(7%) panden staan leeg, in 1 (3%) panden biedt men diensten aan. Daarbovenop is er momenteel 

geen data beschikbaar over de vele kantoorruimtes die er aanwezig zijn. 

Het Handelscentrum Pottelberg heeft 17.884 m² WVO. Het leeuwendeel wordt gebruikt voor In/Om 

Huis (14.769 m² of 83%), Dagelijkse Goederen nemen een aandeel van 7% (1.314 m²), de 

commerciële leegstand neemt 5% of 875 m² in. De rest wordt ingevuld door Mode, Luxe en Vrije Tijd. 

We zien een kleinere vertegenwoordiging van de horecasector in dit winkelcentrum. Het 

winkelcentrum zet zelf in op beleving en comfort door de organisatie van thematische 

shopevenementen, gratis Wifi, lockers en tal van andere diensten. 
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4.3.3.2.3 Afbakening gebied 

Het Handelscentrum Pottelberg wordt in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – afbakening 

regionaal stedelijk gebied Kortrijk omschreven als ‘Kleinhandelszone Pottelberg’, specifiek regionaal 

bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. 

4.3.3.2.4 Fiche gebied 

Handelscentrum Pottelberg - Afbakening GRUP 

Handelsprofiel - Vooral ketens, bouwgerelateerd 

Horecaprofiel - Daghoreca 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Toepassing van het GRUP 

Steunmaatregelen - Algemeen 
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4.44.44.44.4 RRRRUNSHOPPINGKERNENUNSHOPPINGKERNENUNSHOPPINGKERNENUNSHOPPINGKERNEN    

4.4.14.4.14.4.14.4.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

In een runshoppingkern vinden we vooral functioneel winkelen terug, het runshoppen. De dagelijkse 

goederen overheersen in dit type van kernen, met een verweving van horeca. Doorslaggevende 

argumenten voor de consument om dit type kernen te bezoeken zijn de makkelijke bereikbaarheid 

(te voet, per fiets of met de wagen), de goede service, kwaliteit en het persoonlijke contact. De 

service dicht bij huis onderscheidt dit type van kernen en maakt ze aantrekkelijk voor de lokale 

bewoners. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    

Indien een bepaald gebied bestaat uit een verwevenheid van commerciële panden met woningen, en 

minstens 20 commerciële panden telt die ingevuld zijn als handelspand en binnen het centrum van 

een bepaalde deelgemeente of stadswijk ligt, delen we dit gebied in als runshoppingkern. 

4.4.34.4.34.4.34.4.3 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

De stad Kortrijk telt drie runshoppingkernen, dit gaat om twee kernen van deelgemeenten en één 

stadswijk. 

4.4.3.14.4.3.14.4.3.14.4.3.1 Centrum HeuleCentrum HeuleCentrum HeuleCentrum Heule    

4.4.3.1.1 Gebiedsomschrijving 

Heule kan gemakshalve opgedeeld worden in 4 gebieden. Centrum, de Watermolen, de 

Haantjeshoek of Fatima en Sente. Deze laatste ligt landelijk en maakt deel uit van een drie-

gemeentengebied, dit wil zeggen dat Sente zowel op grondgebied Heule, Kuurne als Lendelede ligt. 

Meer info over sente kan je terugvinden op www.sente.be. 

Heule heeft een oppervlakte van 1169 hectare en telt 11 033 inwoners (cijfers 2014). Qua 

oppervlakte is Heule lang niet de grootste gemeente, maar qua aantal inwoners is ze dat zeker wel. 

Gezien de bouw van enkele nieuwe woonwijken in Heule zal het aantal inwoners in de toekomst 

zeker nog blijven stijgen. 

Heule is naast een drukbewoonde gemeente, ook een zeer actieve gemeente met goed draaiende 

horecazaken, veel jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, een goed aangepaste infrastructuur op het 

vlak van sport en cultuur, scholen voor 3- tot 18-jarigen, aanwezigheid van lokale handelaars,... en 

uiteraard ook Tineke van Heule. 
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4.4.3.1.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 624 19,17% 

Dagelijks 2086 64,09% 

Mode & Luxe 400 12,29% 

In/Om Huis  145 4,45% 

Totaal 3255 100,00% 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 5 9,09% 

Dagelijks 12 21,82% 

Mode & Luxe 7 12,73% 

In/Om Huis  2 3,64% 

Leisure 13 23,64% 

Diensten 16 29,09% 

Totaal 55 100,00% 
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In Centrum Heule zijn er 55 commerciële panden, 24% of 13 van de panden worden uitgebaat onder 

ketennaam. 21 panden (38%) worden uitgebaat als handelspand, 16 panden of (29%) huisvesten 

diensten, 10 panden (18%) herbergen een horecazaak. De leegstand bedraagt 9%, zijnde 5 panden. 

Het Centrum van Heule heeft als beleving, naast horeca, een ontmoetingscentrum, het kasteel, een 

bibliotheek en een sportcentrum met zwembad. 

Het Centrum Heule telt 3.255 WVO. Het grootste deel (2.086 m², 64%) wordt gebruikt voor dagelijkse 

goederen. 19% of 624 m² staat leeg. De rest (545 m² of 17%) worden ingenomen door Mode en Luxe 

en In/Om Huis. 

We zien een hoge leegstand in WVO, deze is te verklaren door de langdurige leegstand in de 

Heulsekasteelstraat 29. 

4.4.3.1.3 Afbakening kerngebied 
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4.4.3.1.4 Fiche gebied 

Kerngebied Heule - Kortrijksestraat vanaf kruispunt 

Schoolstraat tot Heuleplaats 

- Peperstraat vanaf Heuleplaats tot aan 

kruispunt Peperstraat/Hemelweg 

- Heuleplaats 

- Zeger Van Heulestraat 

- Pastoriestraat 

- Heulsekasteelstraat tot kruispunt 

Koffiestraat 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Heuleplaats 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 

4.4.3.24.4.3.24.4.3.24.4.3.2 Centrum MarkeCentrum MarkeCentrum MarkeCentrum Marke    

4.4.3.2.1 Gebiedsomschrijving 

Marke is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van de Stad 

Kortrijk. Marke ligt ten westen van Kortrijk, tussen Aalbeke en Kortrijk West. Marke heeft een 

oppervlakte van 826,46 ha en is begrensd door de R8, de E17, E403 en de Leie. Marke is opgedeeld in 

4 territoriale clusters, namelijk Ter Doenaert, Rodenburg, Sint Anna en Marke Centrum. Met 

ongeveer 7.950 inwoners is dit de 2e grootste deelgemeente van Kortrijk. Het aantal inwoners per 

km² is vrij hoog (943 inw/km², vergelijkbaar met het Kortrijkse gemiddelde). 

Marke telt 3 basisscholen, aangrenzend zijn er een aantal secundaire scholen (Kortrijk). De 

handelszaken zijn vooral geconcentreerd in de dorpskern. Industrie situeert zich op de Pottelberg, 

langs de Rekkemsestraat en langs de Torkonjestraat. 

De gemeente heeft een sterk verenigingsleven met een draaischijf rond het Ontmoetingscentrum in 

de Hellestraat. Er zijn 40 socio-culturele verenigingen, 9 jeugdverenigingen en 13 sportverenigingen. 

De belangrijkste voorzieningen zijn te vinden rond het OC (bibliotheek, dienstencentrum 't Cirkant, 

de wijkinspecteur,...) maar evengoed in het centrum zijn er een aantal belangrijke diensten, namelijk 

woonzorgcentrum de Ruyschaert, de academie, sportcentrum Olympiade, jeugdlokalen de Krinkel en 

kinderboerderij Van Clé. 
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Marke is een groene deelgemeente en kent heel wat mooie natuurplekjes. Er is het Prikkelpad (een 

6,5km lange wandeling), Speelweefsel (verschillende speelprikkels doorheen het gebied), het 

Preshoekbos ( een 8 ha groot bos in volle ontwikkeling) en het natuurgebied 't Schrijverke 

(natuurgebied langs de Leie). Vlakbij Rodenburg vind je de Libelle en het Groene lint Zuid richting 

Kortrijk en Rollegem. 

In de vrije tijd valt er dus al heel wat te beleven. Uiteraard kan je ook figuurlijk de bloemetjes buiten 

zetten. Zowel in de Markse horeca als op enkele grotere evenementen. De uitvalsbasis van Perplex is 

in Marke, de Septemberkermis is een schot in de roos en de jeugdverenigingen van Marke 

organiseren samen jaarlijks festival Mark-é. 

4.4.3.2.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 95 8,89% 

Dagelijks 476 44,53% 

Mode & Luxe 273 25,54% 

In/Om Huis  205 19,18% 

Detailhandel Overig 20 1,87% 

Totaal 1069 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 2 4,65% 

Dagelijks 9 20,93% 

Mode & Luxe 6 13,95% 

In/Om Huis  4 9,30% 

Detailh Overig 1 2,33% 

Leisure 8 18,60% 

Diensten 13 30,23% 

Totaal 43 100,00% 

 

In Centrum Marke zijn er 43 commerciële panden, 16% of 7 van de panden worden uitgebaat onder 

ketennaam. 28 panden (35%) worden uitgebaat als handelspand, 21 panden of (26%) huisvesten 

diensten, 18 panden (22%) herbergen een horecazaak. De leegstand bedraagt 11%, zijnde 9 panden. 

De overige panden worden ingenomen door cultuur, sport en ontspanning en auto en brandstoffen. 

Marke heeft als beleving, naast horeca, een ontmoetingscentrum, een bibliotheek, een 

sportcentrum, een manege en een kinderboerderij. Deze voorzieningen zijn niet in het centrum 

gelegen. 

Het Centrum Marke telt 1.069 WVO. Het grootste deel (476 m², 45%) wordt gebruikt voor dagelijkse 

goederen. Mode en Luxe nemen 26% of 273 m² in. In/Om Huis staat in voor 19% of 205 m². 9% of 95 

m² staat leeg. De overige WVO wordt ingenomen door Overige detailhandel. 

Het aandeel dagelijkse goederen is relatief beperkt voor een runshoppinggebied. 
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4.4.3.2.3 Afbakening kerngebied 
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4.4.3.2.4 Fiche gebied 

Kerngebied Marke - Kloosterstraat vanaf huisnummers 18 

en 19 tot Markeplaats 

- Markeplaats 

- Vagevuustraat tot aan kruipunt 

Preshoekstraat 

- Markekerkstraat 

- Van Belleghemdreef tot kruispunt 

Baron J. de Bethunestraat 

- Marktstraat tot kruispunt 

Hemelrijkstraat 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Markeplaats 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 

 

4.4.3.34.4.3.34.4.3.34.4.3.3 OverleieOverleieOverleieOverleie    

4.4.3.3.1 Gebiedsomschrijving 

Overleie is een buurt met karakter, een dorp in de stad. Historisch gezien is Overleie altijd een 

buitenbeentje geweest. Net aan de overkant van de Leie en net buiten de stadsmuren ontwikkelde 

Overleie zich onafhankelijk en vrij. Dit eigenzinnige karakter heeft de buurt tot op vandaag kunnen 

bewaren. Overleie is een levendige buurt. Er zijn heel wat dienstverlenende organisaties, 

verenigingen en culturele spelers actief in de buurt. Denk hierbij maar aan Buurtcentrum Overleie, 

De Spatjes, vzw Wit.h, Theater Antigone, Mozaïek, ... De midzomermatinées, de bruggenloop, de 

zomerbar, Kerts op Overleie en allerhande andere activiteiten die onder andere georganiseerd 

worden door het Ondernemersforum Leie-Noord zorgen ervoor dat er het hele jaar door wat te 

beleven valt. 

Overleie is ook een zeer diverse buurt. Mooie karaktervolle woningen wisselen af met oude kleine 

huisjes. Wie wat verder kijkt, ontdekt achter de kleine steegjes de beluiken die Overleie haar typische 

karakter geven. Elders in de wijk zijn woningen verweven met ateliers en oude industriële panden. 

De wijk bezit ook een mooie groene laan met historische rijwoningen. Dit diverse woningaanbod 
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biedt voor jong en oud heel wat mogelijkheden. Zowel kleine ateliers als grote panden bieden voor 

creatieve beroepen een ideaal onderkomen.  

Overleie ondergaat een gigantische veranderingsproces. Aan deze kant van de stad ligt een wijk die 

heel wat potentieel heeft om zich verder te ontwikkelen tot een unieke buurt. Een buurt tussen stad 

en dorp, tussen groen en de Leieboorden, een creatieve en ondernemende buurt. Kortom een buurt 

met karakter en toekomst. 

4.4.3.3.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 1027 35,00% 

Dagelijks 356 12,13% 

Mode & Luxe 590 20,11% 

Vrije Tijd  282 9,61% 

In/Om Huis  624 21,27% 

Detailhandel Overig 55 1,87% 

Totaal 2934 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 9 11,11% 

Dagelijks 10 12,35% 

Mode & Luxe 7 8,64% 

Vrije Tijd  4 4,94% 

In/Om Huis  5 6,17% 

Detailh Overig 2 2,47% 

Transp&Brand  2 2,47% 

Leisure 21 25,93% 

Diensten 21 25,93% 

Totaal 81 100,00% 

 

Op Overleie zijn er 81 commerciële panden, 16% of 13 van de panden worden uitgebaat onder 

ketennaam. 20 panden (47%) worden uitgebaat als handelspand, 13 panden of (30%) huisvesten 

diensten, 8 panden (19%) herbergen een horecazaak. De leegstand bedraagt 5%, zijnde 2 panden. 

Overleie heeft als beleving, naast horeca, Theater Antigone, Centrum Overleie, Vrijzinnig Centrum 

Mozaïek en twee fitnesscentra. Deze twee laatste voorzieningen zijn gelegen langs de R36, 

Meensestraat. 

Overleie telt 2.934 WVO. Het grootste deel (1.027 m², 35%) staat leeg. 624 m² (21%) wordt gebruikt 

voor In/Om Huis. Mode en Luxe nemen 20% of 590 m² in. Dagelijkse goederen staat in voor 12% of 

356 m². Vrije Tijd neemt 10% of 282 m² in. De overige WVO wordt ingenomen door Overige 

detailhandel. 

De hoge leegstand in WVO situeert zich aan de Menenpoort en in de Brugsestraat. Dagelijkse 

Goederen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd voor een runshoppinggebied.  



Stad Kortrijk Strategisch Commercieel plan voor Handel en Horeca pagina 100 

4.4.3.3.3 Afbakening kerngebied 

 

4.4.3.3.4 Fiche gebied 

Kerngebied Overleie - Overleiestraat 

- Sint-Amandsplein 

- Diksmuidekaai tot kruispunt 

Kollegestraat 

- Kollegestraat tot kruispunt Sint-

Amandslaan 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op Sint-

Amandsplein 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten, creatieve 

maakeconomie 
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4.54.54.54.5 BBBBUURTVERZORGENDE KERNUURTVERZORGENDE KERNUURTVERZORGENDE KERNUURTVERZORGENDE KERNENENENEN    

4.5.14.5.14.5.14.5.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

In een buurtverzorgende kern vinden we vooral functioneel winkelen terug, het runshoppen. De 

dagelijkse goederen overheersen in dit type van kernen, met een verweving van horeca. 

Doorslaggevende argumenten voor de consument om dit type kernen te bezoeken zijn de makkelijke 

bereikbaarheid (te voet, per fiets of met de wagen), de goede service, kwaliteit en het persoonlijke 

contact. De service dicht bij huis onderscheidt dit type van kernen en maakt ze aantrekkelijk voor de 

lokale bewoners. 

4.5.24.5.24.5.24.5.2 CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    

Indien een bepaald gebied bestaat uit een verwevenheid van commerciële panden met woningen, 

tussen de 10 en 20 commerciële panden telt die ingevuld zijn als handelspand en binnen het 

centrum van een bepaalde deelgemeente of stadswijk ligt, delen we dit gebied in als 

buurtverzorgende kern. 

4.5.34.5.34.5.34.5.3 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

De stad Kortrijk telt drie buurtverzorgende kernen, dit gaat om drie kernen van deelgemeenten: 

Aalbeke, Bellegem, Bissegem. 

4.5.3.14.5.3.14.5.3.14.5.3.1 Centrum AalbekeCentrum AalbekeCentrum AalbekeCentrum Aalbeke    

4.5.3.1.1 Gebiedsomschrijving 

"Aalbeke is een dorp waar je doorheen rijdt. Over de aloude steenweg van de Pottelberg naar de 

Risquons-Tout en zo Frankrijk binnen. Of, zoals zovelen die snel weg willen zijn, via de E17 of de A17. 

Miljoenen passanten razen er jaarlijks voorbij, zonder het te beseffen. En toch kan je er niet naast 

kijken. Want Aalbeke heeft met zijn monument van de Westvlaamse Sjouwer een opvallend 

herkenningspunt. 

Aalbeke is ook een dorp waar je naar toe gaat. Vroeger kwamen ze met velen, één keer per jaar, op 

bedevaart naar Sint-Cornelius, tegen de kinderziekten én tegen ziekten onder het hoornvee. De 

ideale patroonheilige voor een landbouwgemeenschap. Nu komen ze, in mindere getale en soms 

meerdere keren per jaar, eten bij zijn Franstalige naamgenoot... 

Aalbeke is ook een dorp waar je naar toe zou kùnnen gaan. Want het is één van de zuidelijke 

deelgemeenten van Kortrijk, waar verkavelingen en industrie onder controle werden gehouden, waar 

er mooie stukjes landschap ongerept zijn gebleven." (Filip Santy) 
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4.5.3.1.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 225 8,53% 

Dagelijks 404 15,31% 

Mode & Luxe 155 5,87% 

Vrije Tijd  1685 63,85% 

In/Om Huis  135 5,12% 

Detailhandel Overig 35 1,33% 

Totaal 2639 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 3 7,89% 

Dagelijks 9 23,68% 

Mode & Luxe 2 5,26% 

Vrije Tijd  1 2,63% 

In/Om Huis  3 7,89% 

Detailh Overig 1 2,63% 

Transp&Brand  1 2,63% 

Leisure 7 18,42% 

Diensten 11 28,95% 

Totaal 38 100,00% 

 

In Centrum Aalbeke zijn er 37 commerciële panden, 14% of 5 van de panden worden uitgebaat onder 

ketennaam, enkel in de dienstensector. 16 panden (43%) worden uitgebaat als handelspand, 10 

panden of (27%) huisvesten diensten, 6 panden (16%) herbergen een horecazaak. De leegstand 

bedraagt 8%, zijnde 3 panden. Auto en brandstoffen en cultuur, sport en ontspanning nemen elk één 

pand in. 

Centrum Aalbeke heeft als beleving, naast horeca, een ontmoetingscentrum en een 

buurtbibliotheek. 

Centrum Aalbeke telt 2.639 m² WVO. Het grootste deel (1.682 m², 64%) wordt ingenomen door Vrije 

Tijd, dit gaat om één pand. De Dagelijkse Goederen nemen 404 m² of 15% in. De leegstand bedraagt 

9% of 225 m² WVO. Mode en Luxe zijn goed voor 155 m² of 6%, In/Om Huis en Overige nemen de 

rest in. 

Dagelijkse Goederen lijken ondervertegenwoordigd voor een buurtverzorgende kerngebied, dit is 

echter te wijten aan één grote handelszaak in de branche Vrije Tijd. Zonder deze specifieke 

handelszaak nemen de Dagelijkse Goederen 42% in van de WVO. 
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4.5.3.1.3 Afbakening kerngebied 

 

4.5.3.1.4 Fiche gebied 
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Centrum Aalbeke - Moeskroensesteenweg van kruispunt 

Knokstraat tot en met kruispunt 

Allartbosweg 

- Bergstraat vanaf 

Moeskroensesteenweg tem kruispunt 

Knokstraat/luignestraat 

- Lauwsestraat vanaf 

Moeskroensesteenweg tem kruispunt 

Ledeganckstraat 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Aalbekeplaats 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 

 

4.5.3.24.5.3.24.5.3.24.5.3.2 Centrum BellegemCentrum BellegemCentrum BellegemCentrum Bellegem    

4.5.3.2.1 Gebiedsomschrijving 

Bellegem is een landelijke deelgemeente van Kortrijk met een lage bevolkingsdichtheid. Met ruim 

3.790 inwoners is Bellegem het op 1 na dunst bevolkte gebied van Kortrijk. Bellegem ligt ten zuiden 

van Kortrijk en is qua oppervlakte met 1.401 ha het grootste deelgebied van de stad. 

Het centrum van de deelgemeente heeft tal van horecazaken en wordt gekenmerkt door de 

aanwezigheid van brouwerij Bockor en de kapel van het voormalig klooster. In Bellegem zijn twee 

basisscholen die beiden dicht bij de dorpskern aansluiten. 

De gemeente heeft een goed draaiend, modern ontmoetingscentrum dat zich vlak achter de 

dorpskern verschuilt en plaats biedt aan de talrijke socio-culturele verenigingen. Bellegem heeft het 

profiel van wieler- en wandeldorp en biedt met de wandeltocht Dwars door Bellegem plaats aan 

duizenden bezoekers die de ruime omgeving verkennen. Maar ook doorheen het jaar bieden de 

talrijke trage wegen plaats voor wandel- en fietsrecreatie. Bellegem is opgenomen in het 

wandelroutenetwerk 'Land van Mortagne'. 
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4.5.3.2.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Dagelijks 110 22,22% 

Mode & Luxe 115 23,23% 

In/Om Huis  240 48,48% 

Detailhandel Overig 30 6,06% 

Totaal 495 100,00% 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Dagelijks 4 14,29% 

Mode & Luxe 4 14,29% 

In/Om Huis  2 7,14% 

Detailh Overig 1 3,57% 

Leisure 7 25,00% 

Diensten 10 35,71% 

Totaal 28 100,00% 
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In Centrum Bellegem zijn er 28 commerciële panden, 14% of 4 van de panden worden uitgebaat 

onder ketennaam, enkel in de dienstensector. 11 panden (39%) worden uitgebaat als handelspand, 

10 panden of (36%) huisvesten diensten, 7 panden (25%) herbergen een horecazaak. 

Centrum Bellegem heeft als beleving, naast horeca, een brouwerij met bezoekerscentrum, een 

ontmoetingscentrum en een buurtbibliotheek. Een belangrijke troef van Bellegem is het wandel- en 

fietstoerisme. 

Centrum Bellegem telt 495 m² WVO. Het grootste deel (240 m², 48%) wordt ingenomen door In/Om 

Huis, dit gaat om twee panden. Mode en Luxe nemen 115 m² of 23% in de van de WVO, onmiddellijk 

gevolgd door de dagelijkse goederen met 110 m² (22%). De rest wordt ingenomen door overige 

detailhandel. 

Bellegem kent redelijk veel handelszaken die verspreid liggen over (invals)wegen naar het dorp: 

Doornikserijksweg, Bellegemsestraat. Een belangrijke aanbieder van dagelijkse goederen bevindt zich 

in de Mortagnestraat. 

4.5.3.2.3 Afbakening gebied 
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4.5.3.2.4 Fiche gebied 

Centrum Bellegem - Bellegemsestraat vanaf Bellegemplaats 

tot en met kruispunt met Stadionstraat 

- Bellegemplaats 

- Kwabrugstraat tot en met kruispunt 

Mortangelaan 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Horeca specifiek gericht op fiets- en 

wandeltoerisme 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Bellegemplaats 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 

 

4.5.3.34.5.3.34.5.3.34.5.3.3 Centrum BissegemCentrum BissegemCentrum BissegemCentrum Bissegem    

4.5.3.3.1 Gebiedsomschrijving 

Het sterk verstedelijkte Bissegem ligt ten noordwesten van Kortrijk-centrum waarmee het volledig 

vergroeid is (alles boven de Leie is sterk verstedelijkt). Het is de kleinste deelgemeente van Kortrijk 

en telt momenteel 5.425 inwoners. De bevolkingsdichtheid is met 1.576 inwoners/km² bijna dubbel 

dan gemiddeld. Het is een deelgemeente met een eigen karakter. Het kent een sterke en dynamische 

gemeenschap en is trots op haar vlasverleden. Hun mascotte is het vlasmeisje Minneke. 

Dienstencentrum De Vlaskapelle bereikt op jaarbasis meer dan 1.000 personen! Daarnaast ligt een 

basisschool en even verderop een kleuterschool. De horeca is goed vertegenwoordigt in het 

kerngebied. Ook het bedrijvencentrum Bizz-iniT vormt een belangrijke eyecatcher in dit geheel. 

Sportcentrum Ter Biezen voorziet een mooi sportief aanbod. 

Bissegem ligt binnen de Kortrijkse ring R8 en wordt doorsneden door de gewestweg N8. Noordelijk 

sluit de snelweg A19 op de R8 aan en doorklieft de spoorweglijn Poperinge-Kortrijk de gemeente. Op 

zich vorm die R8 een troef naar de dienstverlenende sector en jonge mensen die er zich vestigen. Het 

valt op dat er weinig tot geen handel, verenigingsleven en voorzieningen aanwezig zijn boven de 

spoorweg (Tientjeswijk). Zuidelijk stroomt de Leie langs deze voormalige vlasgemeente. 

De gemeente kampt, volgens een belangrijk deel van de gemeenschap, met een mobiliteitsinfarct 

door het vele verkeer die de gemeente doorkruist. We staan momenteel voor diverse uitdagingen 
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die dienen aangepakt te worden (uitdoven buurteconomie, kwetsbare groepen die er zich vestigen 

met als gevolg dat de huisvesting niet kwalitatief opgefrist wordt, de mobiliteitsuitdagingen,…). 

Anderzijds zijn er heel wat opportuniteiten (zoals eerder meegegeven de ‘ligging’: dichtbij R8 en 

andere belangrijke invalswegen waarmee we veel te weinig mee uitpakken!). 

Zo lanceerde de stad Kortrijk eerder een masterplan om de leefbaarheid van Bissegem kwalitatief te 

versterken. Denk aan de vernieuwing van het ontmoetingscentrum de Troubadour, de 

herbestemming van de voormalige brandweerkazerne tot vergaderfaciliteiten en een bib, de 

herinrichting van kruispunt De Kreun, de realisatie van het groen lint via het Vlaswaagplein en de 

realisatie van het jeugdheem op de Rietputsite. 

Daarnaast krijgt Bissegem met het stadsgroen Ghellinck haar groene long. De realisatie van deze 

natuurzone wordt vanaf volgend jaar uitgevoerd. In diezelfde omgeving wordt de verkeerswisselaar 

gerealiseerd om de verkeerscirculatie vlotter te laten verlopen. Ook de mogelijke herbestemming 

van de lokale kerken en de komst van Ikea moeten we eerder in de opportuniteitssfeer tegemoet 

zien. 

4.5.3.3.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 195 19,86% 

Dagelijks 245 24,95% 

Mode & Luxe 50 5,09% 

In/Om Huis  436 44,40% 

Detailhandel Overig 56 5,70% 

Totaal 982 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 5 12,20% 

Dagelijks 6 14,63% 

Mode & Luxe 1 2,44% 

In/Om Huis  3 7,32% 

Detailh Overig 1 2,44% 

Leisure 12 29,27% 

Diensten 13 31,71% 

Totaal 41 100,00% 

 

In Centrum Bissegem zijn er 41 commerciële panden, 15% of 6 van de panden worden uitgebaat 

onder ketennaam, enkel in de dienstensector. 13 panden of (32%) huisvesten diensten, 11 panden 

(27%) worden uitgebaat als handelspand, 11 panden (27%) herbergen een horecazaak. 5 of 12% van 

de panden staan leeg. Cultuur sport en ontspanning neemt 1 pand in. 

Centrum Bissegem heeft een groot aandeel horeca, ondermeer ten dienste van de zakelijke service 

bevestigt. Bissegem heeft bovendien een ontmoetingscentrum en een sportcentrum. Daarnaast 

beschikt Bissegem over een bedrijvencentrum in de kern en is gelegen bij de internationale 

(zaken)luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Dit zijn belangrijke troeven voor de volledige regio Kortrijk en 

voor de deelgemeente op zich. 

Centrum Bissegem telt 982 m² WVO. Het grootste deel (436 m², 44%) wordt ingenomen door In/Om 

Huis, dit gaat om drie panden. Dagelijkse goederen nemen 245 m² of 25% in de van de WVO. De 

leegstand neemt 20% of 195 m² in (5 panden). Overige detailhandel (6%) en Mode en Luxe (5%) 

nemen de rest van de WVO in. 

Centrum Bissegem is een klein kerngebied dat wordt doorgesneden door de Meensesteenweg. 

Hierdoor bestaat er een hoge mobiliteitsdruk, die nog wordt versterkt door de 

baanwinkelconcentraties in Wevelgem. 
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4.5.3.3.3 Afbakening kerngebied 
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4.5.3.3.4 Fiche gebied 

Centrum Bissegem - Gullegemsesteenweg van 

Meensesteenweg tot spoorweg 

- Meensesteenweg vanaf kruispunt 

Brouwerijstraat tot kruispunt ingang 

Vlienderkouter 

- Bissegemplaats 

- Driekerkenstraat van Bissegemplaats 

tot kruispunt Neerbeekstraat 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Bissegemplaats 

Dienstenprofiel - Zakelijk gerichte dienstverlening 

- Dienstverlening gericht op de 

luchthaven 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 
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4.64.64.64.6 LLLLANDELIJKE DORPSKERNANDELIJKE DORPSKERNANDELIJKE DORPSKERNANDELIJKE DORPSKERN    

4.6.14.6.14.6.14.6.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Een landelijke dorpskern typeert zich door de landelijke ligging en het erg beperkte bevolkingsaantal 

in de onmiddellijke omgeving. Door deze combinatie zijn er geen handelszaken en bestaat het 

overgrote aandeel aan commerciële panden uit horecazaken. Het doorslaggevende element om zo’n 

kern te bezoeken is het landelijk karakter en bijgevolg de toeristische aantrekkingskracht van de 

omgeving. 

4.6.24.6.24.6.24.6.2 CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    

Indien een bepaald gebied bestaat uit een verwevenheid van commerciële panden met woningen, 

minder dan 10 commerciële panden telt die ingevuld zijn als handelspand en binnen het centrum 

van een bepaalde deelgemeente ligt, delen we dit gebied in als landelijke dorpskern. 

4.6.34.6.34.6.34.6.3 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

De stad Kortrijk telt twee landelijke dorpskernen, dit gaat om de kernen van deelgemeenten 

Kooigem en Rollegem. 

4.6.3.14.6.3.14.6.3.14.6.3.1 Centrum KooigemCentrum KooigemCentrum KooigemCentrum Kooigem    

4.6.3.1.1 Gebiedsomschrijving 

Kooigem is met zijn 483,60 ha en 763 inwoners de kleinste deelgemeente van de stad. Door de veraf 

ligging ten opzichte van het centrum van Kortrijk heeft Kooigem een behoorlijk zelfstandig karakter. 

De dorpskern van Kooigem werd recent vernieuwd en heeft bij zomerse temperaturen een zuiderse 

aanblik. 

In het centrum van de deelgemeente zijn enkele authentieke volkscafés terug te vinden. Daarnaast 

vormen de gemeenteschool en het buurthuis de uitvalsbasis. Achter de kerk is 'het pleintje' de 

centrale ontmoetingsplaats bij mooi weer voor jong en oud. Je vindt er onder meer een 

jongerenontmoetingspunt, een skatepark, speelterrein voor de kinderen of een zitbank om rustig te 

genieten van de Kooigemse rust. Tal van trage wegen sieren de Kooigemse deelgemeente en lenen 

zich uitstekend voor een wandel- of fietstocht tussen de vergezichten. Jaarlijks zijn de Volksfeesten 

(begin juli) en de Pleintjesfeesten (eind augustus) de niet te missen evenementen. 

4.6.3.1.2 Huidige invullingen 
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 Aantal panden Percentage 
Dagelijks 1 14,29% 

Leisure 5 71,43% 

Diensten 1 14,29% 

Totaal 7 100,00% 

 

In Centrum Kooigem zijn er 7 commerciële panden, 5 panden (71%) herbergen een horecazaak. De 

overige twee panden worden gebruikt voor dagelijkse goederen en voor de dienstensector 

Centrum Kooigem heeft als beleving, naast horeca, een ontmoetingscentrum en een 

buurtbibliotheek. Een belangrijke troef van Kooigem is het wandel- en fietstoerisme. 

In Centrum Kooigem is er 20m² WVO, aangewend voor dagelijkse goederen. 

Kooigem kent relatief veel handelszaken die verspreid liggen over (invals)wegen naar het dorp: 

Doornikserijksweg, Molentjessstraat, Koninklijke Straat, Kooigemsestraat. Een belangrijke aanbieder 

van dagelijkse goederen bevindt zich in Bellegem Mortagnestraat. 

4.6.3.1.3 Afbakening kerngebied 
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4.6.3.1.4 Fiche gebied 

Centrum Kooigem - Kooigemplaats 

- Koninklijkestraat 

- Molentjesstraat van Kooigemplaats tot 

kruispunt Hoogplaatsstraat 

- Kooigemsestraat tot eerste kruispunt 

met Pastoriestraat 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Horeca specifiek gericht op wandel- en 

fietstoerisme 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Kooigemplaats 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 

 

4.6.3.24.6.3.24.6.3.24.6.3.2 Centrum RollegemCentrum RollegemCentrum RollegemCentrum Rollegem    

4.6.3.2.1 Gebiedsomschrijving 

Rollegem is een landelijke deelgemeente van Kortrijk met 2.709 inwoners. De bevolkingsdichtheid is 

tov Kortrijk laag met 282 inw/km2. Rollegem herbergt in de relatief kleine en rustige dorpskern een 

buurthuis met bijhorende tuin en parochiezaal. De dorpskern kent diverse horecazaken. In de 

omgeving van het centrum is een ruime sportfaciliteit voorzien op de Weimeersen. Daar kan zowel 

indoor als buiten gesport worden (zaalvoetbal, voetbal, tennis, speelplein ...). Aan de andere zijde 

van de parking van de Weimeersen bevindt zich MPI De Kindervriend en de Vrije Basisschool. Wat 

verderop zuidwaarts in de Tombroekstraat zijn de jeugdlokalen van de Chiro gelegen. Ten zuidwester 

wordt Rollegem begrenst door de industriezone van Luigne. 

Jaarlijks wordt Rollegem omgetoverd tot feestdorp tijdens het laatste weekend van augustus. Dan 

bieden de Rollofeesten - die al meer dan 30 jaar bestaan - feestvreugde en activiteiten voor jong en 

oud. 
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4.6.3.2.2 Huidige invullingen 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 20 3,07% 

Dagelijks 132 20,25% 

Mode & Luxe 40 6,13% 

In/Om Huis  460 70,55% 

Totaal 652 100,00% 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 1 4,35% 

Dagelijks 4 17,39% 

Mode & Luxe 1 4,35% 

In/Om Huis  3 13,04% 

Transp&Brand  1 4,35% 

Leisure 6 26,09% 

Diensten 7 30,43% 

Totaal 23 100,00% 
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In centrum Rollegem zijn er 23 commerciële panden, 13% of 3 van de panden worden uitgebaat 

onder ketennaam, enkel in de dienstensector. 8 panden (28%) worden uitgebaat als handelspand, 7 

panden of (24%) huisvesten diensten, 5 panden (17%) herbergen een horecazaak. De overige 3 

panden worden ingenomen door Auto/Brandstoffen, Cultuur, sport en ontspanning en één 

leegstaand pand. 

Centrum Rollegem heeft een groot aandeel handel, vooral ten dienste van de lokale bevolking. 

Rollegem heeft bovendien een ontmoetingscentrum met buurtbibliotheek en een sportcentrum. 

Centrum Rollegem telt 652 m² WVO. Het grootste deel (460 m², 71%) wordt ingenomen door In/Om 

Huis, dit gaat om drie panden, waarvan één groot pand van 400 m². Dagelijkse goederen nemen 132 

m² of 20% in de van de WVO. Mode en Luxe (6%, 40m²) en de leegstand neemt (3%, 20m²) nemen de 

rest van de WVO in. 

Centrum Rollegem is een erg klein kerngebied dat zich situeert rond de kerktoren. Het dorp, met 

weinig inwoners, is gelegen tussen Aalbeke en Bellegem. De inwoners doen voor heel wat producten 

deze deelgemeenten aan. 

4.6.3.2.3 Afbakening kerngebied 
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4.6.3.2.4 Fiche gebied 

Centrum Rollegem - Rollegemplaats 

- Aalbeeksestraat tot kruispunt Lanteweg 

/ Rollegemkerkstraat 

Handelsprofiel - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

Horecaprofiel - Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca 

- Nachthoreca 

- Beperking van terrassen in de straten 

en tijdens evenementen 

- Terrassen gemaximaliseerd op 

Rollegemplaats 

Dienstenprofiel - Geen specifiek profiel 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

- Naar werkplaats 

- Geen bewoning op gelijkvloers 

Steunmaatregelen - Handel, enkel dagelijkse goederen 

- Horeca 

- Diensten 

- Kleine ambachten 
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4.74.74.74.7 BBBBUURTVERZORGENDE WIJKUURTVERZORGENDE WIJKUURTVERZORGENDE WIJKUURTVERZORGENDE WIJKCENTRACENTRACENTRACENTRA    

4.7.14.7.14.7.14.7.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Een buurtverzorgend wijkcentrum is een kleine handelsconcentratie gelegen in of nabij een zone die 

een relatief hoge bevolkingsdichtheid kent. Dit type van centra vindt men voornamelijk binnen 

woonwijken. 

4.7.24.7.24.7.24.7.2 CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    

Indien een bepaald gebied bestaat uit een verwevenheid van commerciële panden met woningen, 

minder dan 10 commerciële panden telt die ingevuld zijn als handelspand en binnen een bepaalde 

stadswijk, delen we dit gebied in als buurtverzorgend wijkcentrum. 

4.7.34.7.34.7.34.7.3 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

De stad Kortrijk telt 7 buurtverzorgende wijkcentra, het ene al meer geconcentreerd dan het andere: 

Wijkcentrum Aantal panden Inwoners 2 Km 

Halenplein 9 29.000 

Lange Munteplein 8 14.000 

Sint-Elisabeth 5 30.000 

Pius X 12 30.000 

Sint-Jan 6 32.000 

Heule-Watermolen 10 26.000 

Sente 9 (5 Kortrijk, 4 in Kuurne en 

Lendelede) 

5.000 

Cipreslaan 5 26.000 
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Sente 

Heule 

Water

molen 

Lange 
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plein 

Pius X Sint-

Jan 

St 

Elisab

eth 

Cipres

laan 

Totaal 

Leegstand 1    1    2 

Dagelijks 4 2 5 2 3 4 2 4 26 

Mode & Luxe  1 1    1  3 

In/Om Huis     2 1   3 

Transp&Brand   1  1    2 

Leisure 2 1 2 3 3    11 

Diensten 2 1 1 3 2 1 2 1 13 

Totaal 9 5 10 8 12 6 5 5 60 

 15,0% 8,3% 16,7% 13,3% 20,0% 10,0% 8,3% 8,3% 100,0
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4.84.84.84.8 VVVVERSPREIDE COMMERCIËLERSPREIDE COMMERCIËLERSPREIDE COMMERCIËLERSPREIDE COMMERCIËLE PANDENE PANDENE PANDENE PANDEN    

4.8.14.8.14.8.14.8.1 OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Naast al de types van concentraties vinden we op het grondgebied van de stad ook heel wat 

verspreide commerciële panden terug. In bepaald gevallen vinden we ook kleinere concentraties / 

handelslinten terug in dit type gebied. 

4.8.24.8.24.8.24.8.2 GebiedenGebiedenGebiedenGebieden    

Dit gaat over baanwinkels, overige commerciële panden langs invals- en verbindingswegen en 

alleenstaande commerciële panden. 

Baanwinkels zijn winkels met een winkelvloeroppervlakte van meer dan 400 m² die niet in een kern 

of winkelcentrum zijn gelegen. De overige commerciële panden bestaan uit winkels met een 

winkelvloeroppervlakte van 400 m² of minder, horeca en dienstensector, deze zijn al dan niet 

gelegen langs invals- en verbindingswegen. 

Commerciële panden langs invals- en verbindingswegen beslaan minder dan 400 m² WVO en worden 

bepaald aan de hand van de ligging van het pand. Panden van dit type die niet gelegen zijn aan een 

invals- of verbindingsweg worden gecategoriseerd bij de alleenstaande commerciële panden. Leisure 

en diensten zijn nooit baanwinkels en zitten onder deze categorie, los van de commerciële 

oppervlakte. 

In bepaalde gevallen hebben we in dit type van gebieden/winkels kleinere concentraties. Deze 

concentraties zijn niet groot genoeg om in te delen in een bepaald gebied. 

4.8.2.14.8.2.14.8.2.14.8.2.1 BaanwinkelsBaanwinkelsBaanwinkelsBaanwinkels    

In de stad Kortrijk zijn er 47 baanwinkels, 26 (55%) worden uitgebaat onder een ketennaam, 1 pand 

staat leeg. 43% of 20 panden worden gebruikt voor in/om huis. In 17 (36%) panden kan je terecht 

voor dagelijkse goederen, 4 panden (8,5%) huisvesten mode- en luxeartikelen, 4 panden worden 

gebruikt voor overige detailhandel. In 1 pand worden vrije tijdsartikelen verkocht. 

34 van de 47 baanwinkels zijn gelegen langs invals- of verbindingswegen. Hiervan worden 11 panden 

gebruikt voor dagelijkse goederen, 15 voor in/om huis, 4 voor mode en luxe, 2 voor overige 

detailhandel, 1 voor vrijetijdsartikelen en 1 pand staat leeg. 

13 panden liggen verspreid en worden gebruikt voor dagelijkse goederen (6), in/om huis (5) en 

overige detailhandel (2). 
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 WVO  Percentage 
Leegstand 1000 1,75% 

Dagelijks 16652 29,16% 

Mode & Luxe 8434 14,77% 

Vrije Tijd  4000 7,00% 

In/Om Huis  20543 35,97% 

Detailhandel Overig 6486 11,36% 

Totaal 57115 100,00% 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 1 2,13% 

Dagelijks 17 36,17% 

Mode & Luxe 4 8,51% 

Vrije Tijd  1 2,13% 

In/Om Huis  20 42,55% 

Detailh Overig 4 8,51% 

Totaal 47 100,00% 

 

4.8.2.24.8.2.24.8.2.24.8.2.2 Commerciële panden langs invalsCommerciële panden langs invalsCommerciële panden langs invalsCommerciële panden langs invals----    en verbindingswegenen verbindingswegenen verbindingswegenen verbindingswegen    

In de stad Kortrijk zijn er 455 commerciële panden langs invals- en verbindingswegen. 

70 (15%) worden uitgebaat onder een ketennaam. 

26% of 117 panden worden gebruikt voor leisure. De dienstensector neemt 109 (24%) van de panden 

in. In 81 (18%) panden kan je terecht voor dagelijkse goederen, 26 panden staan leeg (6%). 51 (11%) 

van de panden worden gebruikt voor transport en brandstoffen. 10% of 44 panden worden gebruikt 

voor in/om huis., 16 panden (3,5%) huisvesten mode- en luxeartikelen, 5 panden (1%)worden 

gebruikt voor overige detailhandel. In 6 panden (1%) worden vrije tijdsartikelen verkocht. 

51 panden zijn gelegen in de Doorniksewijk, een straat met een aparte beleving. 
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 WVO  Percentage 
Leegstand 1808 12,84% 

Dagelijks 3570 25,34% 

Mode & Luxe 1849 13,13% 

Vrije Tijd  573 4,07% 

In/Om Huis  5793 41,13% 

Detailhandel Overig 493 3,50% 

Totaal 14086 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 26 5,71% 

Dagelijks 81 17,80% 

Mode & Luxe 16 3,52% 

Vrije Tijd  6 1,32% 

In/Om Huis  44 9,67% 

Detailh Overig 5 1,10% 

Transp&Brand  51 11,21% 

Leisure 117 25,71% 

Diensten 109 23,96% 

Totaal 455 100,00% 

 

4.8.2.2.1 Doorniksewijk 

De commerciële panden op de Doorniksewijk worden niet ingedeeld bij het centrum van de stad 

Kortrijk. Niettegenstaande de Doorniksewijk als een verlengde kan gezien worden van de 

Leiestraat/Grote Markt/Doorniksestraat (High End Street), is de barrière (tunnel en spoorweg) te 

prominent aanwezig om dit in te delen in hetzelfde gebied. Gelet op de specifieke situatie van het 

gebied bekijken we dit gebied wel als een apart gebied. 

In de Doorniksewijk kan men veelal parkeren voor de deur, wat ook zijn invloed heeft op het type 

van invullingen. Ook de aanwezigheid van Saint-Georges versterkt de natuurlijke aantrekking van het 

hoger segment van handelszaken. 

Van de 51 panden worden er 9 uitgebaat onder ketennaam, voornamelijk in de dienstensector. 

16 (31%) panden worden gebruikt voor dagelijkse goederen, 20% (10 panden) worden aangewend 

voor de dienstensector. Mode en Luxe nemen 9 (18%) van de panden in. 14% (7) van de panden 

worden aangewend In/Om huis, 6 panden (12%) voor leisure. 1 pand staat leeg, de overige twee 

worden gebuikt voor transport en brandstoffen en overige detailhandel. 
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 WVO  Percentage 
Leegstand 60 2,00% 

Dagelijks 715 23,84% 

Mode & Luxe 1071 35,71% 

In/Om Huis  933 31,11% 

Detailhandel Overig 220 7,34% 

Totaal 2999 100,00% 

 

 

 Aantal panden Percentage 
Leegstand 1 1,96% 

Dagelijks 16 31,37% 

Mode & Luxe 9 17,65% 

In/Om Huis  7 13,73% 

Detailh Overig 1 1,96% 

Transp&Brand  1 1,96% 

Leisure 6 11,76% 

Diensten 10 19,61% 

Totaal 51 100,00% 

 

4.8.2.2.1.1 Fiche gebied 

Kerngebied Doorniksewijk - Doorniksewijk 

Handelsprofiel - Speciaal en nichezaken, gericht op 

hoger segment 

Horecaprofiel - Daghoreca, inclusief logies 

- Vooravondhoreca 

Dienstenprofiel - Zakelijke dienstverlening 

- Lifestyle (verzorging) 

Wenselijke functiewijzigingen - Naar handel 

- Naar horeca 

- Naar diensten 

Steunmaatregelen - Handel 

- Horeca 

- Diensten 
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4.8.2.34.8.2.34.8.2.34.8.2.3 Alleenstaande commerciële pandenAlleenstaande commerciële pandenAlleenstaande commerciële pandenAlleenstaande commerciële panden    

Alle panden die niet gelegen zijn in een beschreven type gebied, behoren tot deze restcategorie. 61 

van de 404 panden worden uitgebaat onder ketennaam, voornamelijk in de dienstensector (23), 

transport en brandstoffen (19) en dagelijks goederen (10) Concreet gaat dit om 404 panden met de 

volgende verdeling: 

 

 WVO  Percentage 
Leegstand 110 5,23% 

Dagelijks 940 44,68% 

Mode & Luxe 248 11,79% 

Vrije Tijd  28 1,33% 

In/Om Huis  678 32,22% 

Detailhandel Overig 100 4,75% 

Totaal 2104 100,00% 
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 Aantal panden Percentage 
Leegstand 2 2,25% 

Dagelijks 24 26,97% 

Mode & Luxe 5 5,62% 

Vrije Tijd  1 1,12% 

In/Om Huis  7 7,87% 

Detailh Overig 1 1,12% 

Transp&Brand  4 4,49% 

Leisure 17 19,10% 

Diensten 28 31,46% 

Totaal 89 100,00% 

4.8.2.44.8.2.44.8.2.44.8.2.4 SupermarktenSupermarktenSupermarktenSupermarkten    

Stad Kortrijk telt 23 supermarkten, verspreid over het grondgebied. We constateren dat het grootste 

aandeel van deze panden logischerwijs gelegen is langs invalswegen en in perifere 

shoppinggebieden. Een klein aandeel van deze panden (4) is gelegen binnen afgebakende 

kerngebieden. 

Supermarkten zijn belangrijk om de omwonende bevolking te voorzien van hun dagelijkse behoeften. 

De inplanting van nieuwe of de verhuis van bestaande supermarkten vraagt om een specifiek 

ruimtelijk en economisch beleid, toegespitst op dit type van handelszaken. 
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5555 AAAACTIESCTIESCTIESCTIES    

5.15.15.15.1 KKKKERNVERSTERKINGERNVERSTERKINGERNVERSTERKINGERNVERSTERKING    

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Definiëren van kerngebieden voor handel en horecaDefiniëren van kerngebieden voor handel en horecaDefiniëren van kerngebieden voor handel en horecaDefiniëren van kerngebieden voor handel en horeca    en bevestigen van de identiteit van en bevestigen van de identiteit van en bevestigen van de identiteit van en bevestigen van de identiteit van 

bepaalde zonesbepaalde zonesbepaalde zonesbepaalde zones    

Bij de oprichting van het BID werd er door de stad Kortrijk een winkelkerngebied afgebakend. Dit 

gebied is inmiddels aan herziening toe. Ook voor de deelgemeenten en bepaalde andere gebieden is 

het wenselijk dat de stad kerngebieden aanduidt. 

Aan de hand van de Locatus databank en in samenspraak met de handelaars duidt de stad nieuwe 

kerngebieden aan voor het centrum Kortrijk, de deelgemeenten en bepaalde deelgebieden. Het is de 

bedoeling dat de stad haar middelen concentreert op deze kerngebieden: strenge handhaving van de 

leegstandstaks, inzetten van economisch gerichte premies voor ondernemers en eigenaars, 

stimuleren van handelscomités en ondersteuning van hun activiteiten … 

Voor het kerngebied Centrum Kortrijk duiden we bovendien sfeerzones aan zodat we zaken die 

bepaalde diensten en/of producten aanbieden die in een thema passen clusteren. 

Er vond reeds heel wat overleg plaats tussen de stad en ondernemers omtrent deze kerngebieden. 

De afbakening van kerngebieden wordt op zo veel mogelijk beleidsdomeinen en –acties 

doorgetrokken: zo vormt deze aanduiding van commerciële gebieden ook een voorzet voor de 

opmaak van een ruimtelijk beleidskader voor detailhandel en horeca. 

Dit ruimtelijk beleidskader zal duidelijkheid verschaffen over hoe we omgaan met vragen voor 

uitbreidingen en bijkomende handelsoppervlakte. Dit betekent dat we efficiënter kunnen werken 

over de diensten heen, elkaar aanvullen, een duidelijkere communicatie naar bestaande 

ondernemers kunnen voeren en inzetten op gerichte acquisitie. 

Deze actie werd al verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

5.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.1 Uitbreiding en bijkomende commerciële oppervlakte buiten kerngebiedenUitbreiding en bijkomende commerciële oppervlakte buiten kerngebiedenUitbreiding en bijkomende commerciële oppervlakte buiten kerngebiedenUitbreiding en bijkomende commerciële oppervlakte buiten kerngebieden    

We wensen zo veel als mogelijk handel en horeca concentreren binnen kerngebieden. Zo worden 

deze kerngebieden aantrekkelijker voor de consument en ondernemers die er zich willen vestigen. 

Uitbreidingen en bijkomende commerciële vestigingen buiten kerngebieden, kunnen niet rekenen op 

de steunmaatregelen die gelden binnen de kerngebieden. 

Het ruimtelijk beleidskader zal duidelijkheid verschaffen over hoe we omgaan met vragen voor 

uitbreidingen en bijkomende handelsoppervlakte. 
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5.1.25.1.25.1.25.1.2 Kortrijk ZaaitKortrijk ZaaitKortrijk ZaaitKortrijk Zaait    

Kortrijk Zaait ondersteunt jonge, startende ondernemers en werd opgestart in 2014. 

De stad sluit overeenkomsten af met eigenaars van leegstaande commerciële panden. De eigenaar 

krijgt vrijstelling van leegstandsheffing en biedt het pand aan tegen uitzonderlijke voorwaarden. De 

gebruiksvergoedingen liggen een stuk lager dan de normale huurprijzen en er wordt niet gewerkt 

met een traditioneel handelshuurcontract (3-6-9), maar met een gebruiksovereenkomst die 

maximaal 1 jaar kan lopen. Op die manier kan een ondernemer een project of concept laagdrempelig 

testen in een handelspand. Na de Kortrijk Zaait testperiode moeten eigenaar en ondernemer 

beslissen of ze een verdere overeenkomst, doorgaans een handelshuurovereenkomst, afsluiten voor 

het verdere gebruik van het pand. 

Kortrijk Zaait is succesvol en wordt verder gezet met enkele aanpassingen: 

- De leegstandsheffing wordt geëvalueerd: de heffing willen we laten variëren aan de hand 

van de ligging van het pand (o.a. kerngebied of niet). 

- Het gebruik voor 90 dagen valt weg, dit geeft immers de indruk dat Kortrijk Zaait pop-up 

stores wil aantrekken, wat niet het geval is. 

- Kortrijk Zaait wil enkel en alleen focussen op de afgebakende kerngebieden. Voor 

leegstaande commerciële panden buiten deze kerngebieden dienen we andere oplossingen 

te vinden. 

- Bepaalde panden moeten kunnen geweigerd worden om opgenomen te worden in Kortrijk 

Zaait, bijvoorbeeld omwille van de kwaliteit van het pand. 

5.1.35.1.35.1.35.1.3 VerhuiVerhuiVerhuiVerhuispremiespremiespremiespremie    

De stad voert een verhuispremie in. Handelaars en horeca-ondernemers die een vestiging willen 

verhuizen van buiten de kerngebieden naar één van de afgebakende gebieden kunnen beroep doen 

op deze premie. 

De stad bepaalt de gewenste handelszaken voor elk type kern, voor het Centrum van de stad gaan 

we verder met het afbakenen van sfeergebieden. Het verhuizen van de vestiging dient te passen 

binnen de visie van het kerngebied en/of sfeergebied. 

5.1.45.1.45.1.45.1.4 Activeringspremie leegstaande commerciële ruimteActiveringspremie leegstaande commerciële ruimteActiveringspremie leegstaande commerciële ruimteActiveringspremie leegstaande commerciële ruimte    

Ondernemers die een activiteit wensen te starten in een commerciële ruimte die opgenomen is in 

het leegstandsregister van de stad en dat  gelegen is in één van de kerngebieden, kunnen beroep 

doen op de activeringspremie leegstaande handelspanden.  

De activiteit van de ondernemer dient te voldoen aan de gewenste invullingen voor het kerngebied, 

desgevallend het sfeergebied. 

Een verhuis van een ondernemer binnen hetzelfde kerngebied kan niet in aanmerking komen voor 

deze premie. 
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5.1.4.15.1.4.15.1.4.15.1.4.1 Bedrijvige kernBedrijvige kernBedrijvige kernBedrijvige kern    

Voor het gebied gelegen binnen de R36 maar buiten het afgebakende kerngebied Centrum Kortrijk, 

de runshoppingkernen van Kortrijk (centrum Marke, centrum Heule en Overleie), de 

buurtverzorgende kernen (Aalbeke, Bellegem en Bissegem), de landelijke dorpskernen  (Kooigem, 

Rollegem) zetten we in op een bedrijvige kern. Commerciële oppervlakten moeten hier niet perse 

door detailhandel of horeca ingevuld worden. Op deze locaties moeten we gaan voor een 

verwevenheid met andere activiteiten zoals freelancers, dienstverlenende bedrijven, vrije beroepen 

…  

Ondernemers die zich willen vestigen in één van deze kernen kunnen beroep doen op de 

verhuispremie en de activeringspremie leegstaande handelspanden. 

Ondernemers die een leegstaande commerciële ruimte invullen die niet binnen het afgebakende 

kerngebied centrum Kortrijk is gelegen, maar wel binnen de R36 en als hoofdfunctie geen handels- of 

horecazaken zijn, kunnen ook beroep doen op de activeringspremie leegstaande handelspanden. 

5.1.55.1.55.1.55.1.5 Premie samenvoegen van handelspandenPremie samenvoegen van handelspandenPremie samenvoegen van handelspandenPremie samenvoegen van handelspanden    

Commerciële leegstand situeert zich hoofdzakelijk in (te) kleine handelspanden. De stad werkt een 

premiereglement uit dat eigenaars er toe moet aanzetten om kleinere handelsruimtes die binnen 

een kerngebied liggen en naast elkaar gelegen zijn samen te voegen tot één groter, rendabeler 

handelspand. 

5.1.65.1.65.1.65.1.6 Premie wonen/werken boven winkelsPremie wonen/werken boven winkelsPremie wonen/werken boven winkelsPremie wonen/werken boven winkels    

Via het Mercurius project werd in het verleden een premie uitgewerkt om het wonen boven winkels 

te stimuleren. Deze premie bleek geen succes, onder andere doordat er een aparte ingang moet 

voorzien worden indien de benedenverdieping een andere functie huisvest dan de 

bovenverdieping(en). Dit heeft gevolgen voor de etalageruimte van de zaak, die dikwijls het 

commerciële uithangbord is. 

We trachten deze premie toch opnieuw in te voeren binnen de verschillende kerngebieden. 

Eigenaars die hun pand laten aanpassen zodat er boven het gelijkvloerse handelsgedeelte bewoning 

of kantoren kunnen komen, kunnen rekenen op een tussenkomst van de stad in de 

verbouwingskosten. 

5.1.75.1.75.1.75.1.7 Leidraad voor functiewijzigingen en herbesLeidraad voor functiewijzigingen en herbesLeidraad voor functiewijzigingen en herbesLeidraad voor functiewijzigingen en herbestemmingentemmingentemmingentemmingen    

Voor eigenaars van commerciële panden wordt er een leidraad herbestemming opgemaakt. 

Deze leidraad brieft de eigenaars van leegstaande handelspanden over bestemmingswijzigingen 

(stedenbouwkundige vergunning) kan aanvragen en wat zijn voordelen hierbij zijn: de Vlaamse 

Overheid voorziet bijvoorbeeld in een vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende een 

periode van drie jaar als een eigenaar een leegstaand commercieel pand laat omvormen tot woning. 

De leidraad geeft ook aan welke herbestemmingen op welke locaties voor de stad wenselijk zijn. 

Vooral bij leegstaande commerciële panden die niet binnen een afgebakend kerngebied gelegen zijn, 

kan een herbestemming naar een andere functie zoals naar bijvoorbeeld wonen, kantoor of ambacht 

een oplossing bieden. 

5.1.7.15.1.7.15.1.7.15.1.7.1 Premie voor functiewijziging naar nietPremie voor functiewijziging naar nietPremie voor functiewijziging naar nietPremie voor functiewijziging naar niet----commerciële functiecommerciële functiecommerciële functiecommerciële functie    

Naast de maatregel die voorzien is door de Vlaamse Overheid kan de stad een premie voorzien om 

leegstaande commerciële oppervlakte te laten wijzigen naar woningen. Het is wenselijk om hierbij de 

renovatiebegeleiders van de stad te gebruiken die erover kunnen waken dat de toekomstige 

wijzigingen voldoen aan de Vlaamse Wooncode. 
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5.1.85.1.85.1.85.1.8 Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning HandelscomitésHandelscomitésHandelscomitésHandelscomités    

De stad maakt een reglement ter ondersteuning van de handelscomités in de verschillende gebieden, 

met uitzondering van Kortrijk Centrum, waar het BID reeds actief is en voldoende ondersteuning 

krijgt. 

Voor de gebieden waar reeds een handelscomité actief is gaat dit om een werkingssubsidie. In 

gebieden waar er nog geen handelscomité actief is kan er een bijkomende impulssubsidie worden 

verstrekt om dit handelscomité van de grond te krijgen. 

De subsidies dienen in de eerste plaats om duurzame activiteiten van Kortrijkse handelscomités te 

ondersteunen die zo veel als mogelijk plaats vinden in de afgebakende kerngebieden. 
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5.25.25.25.2 OOOONDERNEMINGSVRIENDELINDERNEMINGSVRIENDELINDERNEMINGSVRIENDELINDERNEMINGSVRIENDELIJKE STADJKE STADJKE STADJKE STAD    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Ontvangst startersOntvangst startersOntvangst startersOntvangst starters    

Jaarlijks voorziet de stad een bijeenkomst specifiek voor startende ondernemers, voorafgaande aan 

Het Kortrijks Ondernemerscafé. Alle bedrijven die recent een nieuwe vestiging geopend hebben in 

onze stad nodigen we uit via de bedrijvengids. 

Tijdens deze sessie zullen de nieuwe ondernemers gebrieft worden over de dienstverlening van de 

stad projecten en initiatieven. Ook partners (UNIZO, Voka, actie voor Starters, OC West …) krijgen de 

kans om hun dienstverlening voor te stellen aan deze starters. 

Daarna kunnen de starters netwerken met de reeds aanwezige ondernemers tijdens Het Kortrijks 

Ondernemerscafé. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Starterspremie met focus op begeleidingStarterspremie met focus op begeleidingStarterspremie met focus op begeleidingStarterspremie met focus op begeleiding    

De huidige starterspremie wordt hervormd. De starterspremie blijft gelden voor alle starters op het 

grondgebied van de stad Kortrijk. De focus wordt meer gelegd op de inhoudelijke begeleiding om op 

die manier de faillissementscijfers bij starters naar beneden te krijgen. De stad zal zelf geen 

inhoudelijke begeleiding aanbieden, maar kan wel in een tussenkomst voorzien in 

begeleidingskosten zoals Actie voor Starters, Go4Business, Senior Consultants Vlaanderen ... Bij een 

positief advies kan de ondernemer naast de tussenkomst in de begeleidingskost rekenen op een 

bijkomende premie vanuit de stad. 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Het Kortrijks OndernemerscaféHet Kortrijks OndernemerscaféHet Kortrijks OndernemerscaféHet Kortrijks Ondernemerscafé    

We geven een nieuw élan aan Het Kortrijks Ondernemerscafé. 

Alle partners (UNIZO, BID, Voka, OC West) worden betrokken om zo veel als mogelijk alle 

ondernemers te bereiken. Elke partner neemt de lead voor een bepaald ondernemerscafé in het jaar 

en bouwt dit ondernemerscafé op rond een bepaald thema. Voor de stad kan dit bijvoorbeeld zijn: 

toelichting van grote stadsprojecten, toelichting van het beleidsplan economie ... 

5.2.45.2.45.2.45.2.4 DDDDeelname aan beurzeneelname aan beurzeneelname aan beurzeneelname aan beurzen    

Economie Kortrijk wil deelnemen aan enkele beurzen om zo Kortrijk beter te promoten als 

ondernemingsvriendelijke stad. 

De stad wil aanwezig zijn op de beurs ‘Ondernemen in Vlaanderen’, die jaarlijks plaatsvindt in Gent. 

Tweejaarlijks wil Economie Kortrijk ook deelnemen aan de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk XPO. 

Economie Kortrijk zou hier haar eigen dienstverlening voorstellen, maar ook kijken of er een 

tegemoetkoming kan komen voor nieuwe Kortrijkse ondernemers die willen deelnemen aan deze 

beurs. Deze nieuwe Kortrijkse ondernemers kunnen dan samen met Economie Kortrijk en het 

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk een ‘Kortrijk’-eiland vormen op de beurs. 

5.2.55.2.55.2.55.2.5 HandelsoverlegHandelsoverlegHandelsoverlegHandelsoverleg    

Het stadsbestuur wil luisteren naar de handelaars en horeca-ondernemers. Het handelsoverleg 

wordt opnieuw samengesteld. 

Het is wenselijk dat elk afgebakend gebied één vertegenwoordiger krijgt binnen het handelsoverleg. 

Door elk afgebakend gebied minstens één vertegenwoordiger te geven binnen het handelsoverleg 

heeft de stad een ruimere en gevarieerdere groep om mee te overleggen waarbij de deelgemeenten 

eveneens vertegenwoordigd zijn. 

Het handelsoverleg kan ook gebruikt worden als klankbord voor de verdere uitwerking van acties. 
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5.2.65.2.65.2.65.2.6 ProProProPro----actief handelaars begeleiden inzake overdractief handelaars begeleiden inzake overdractief handelaars begeleiden inzake overdractief handelaars begeleiden inzake overdracht pandacht pandacht pandacht pand    

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen doet reeds heel wat inspanningen op het 

vlak van overnemen en overlaten van ondernemingen en ontwikkelde hiervoor een masterplan voor 

opvolging en overname.  

Een oorzaak van leegstand kan immers zijn dat de ondernemer zijn zaak niet voldoende heeft 

voorbereid op overname. De stad wenst deze dienstverlening beter bekend te maken bij de 

Kortrijkse ondernemers om zo overdrachten beter te laten verlopen. Er wordt onderzocht of de stad 

bijvoorbeeld via de sociale verzekeringsfondsen lijsten kan krijgen van ondernemers die binnenkort 

met pensioen gaan. Deze ondernemers kan de stad actief benaderen en op de hoogte brengen van 

de dienstverlening van VLAIO. 

Via de communicatiekanalen van Economie Kortrijk en via het onderwijs (beroepsgerichte 

opleidingen) kan de stad bovendien de zaak aanbieden bij potentiële overnemers. 

5.2.75.2.75.2.75.2.7 Horeca vergunningenHoreca vergunningenHoreca vergunningenHoreca vergunningen    

De horecasector is onderworpen aan heel wat regelgeving die bovendien verspreid zit bij 

verschillende overheden (gemeentelijk, Federaal …). 

We onderzoeken of het invoeren van een zo goed als alles omvattende horecavergunning wenselijk 

is. 

Binnen deze horecavergunning kunnen heel wat elementen worden opgenomen zoals de 

drankvergunning, nachtvergunning, toelating FAVV, brandveiligheid, verzekeringen, 

milieuvergunning voor geluid ... We willen hiervoor werken met een digitaal dossier. 

Dit biedt voordelen voor de horeca-ondernemer zelf en voor de stad en andere overheidsdiensten, 

alle partijen krijgen immers  een zicht op de horecazaken en hun status op vlak van vergunningen. 

In een eerste fase wordt een digitale aanvraag van de huidige drankvergunning mogelijk gemaakt. 

5.2.85.2.85.2.85.2.8 PopPopPopPop----up pandup pandup pandup pand    

In samenwerking met het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk bekijken we of we een plug & play pop-

up pand kunnen voorzien. De stad ontvangt heel wat aanvragen voor pop-up shops waar zij op dit 

moment geen antwoord kan op bieden. Weinig eigenaars en/of vastgoedkantoren staan open voor 

pop-up concepten. 

Het SOK zou dit pand kunnen aankopen en dit steeds voor korte periodes kunnen verhuren aan 

ondernemers. De prijzen voor het huren van het pand variëren aan de hand van de periode. 

5.2.95.2.95.2.95.2.9 Wedstrijd voor ondernemersWedstrijd voor ondernemersWedstrijd voor ondernemersWedstrijd voor ondernemers    

Stad Kortrijk moet trots zijn op haar ondernemers. Eind 2012 organiseerde de stad in samenwerking 

met de provincie een wedstrijd 'Trots van Kortrijk'. Hierbij verkozen burgers drie ondernemingen 

waarop ze het meest trots op waren in de categorieën horeca, handel en industrie. De stad kan dit 

type van wedstrijd herhalen, eventueel aanvullend op de reeds bestaande Tower Awards. 
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5.2.105.2.105.2.105.2.10 Financiële steunmaatregelen bij hinderFinanciële steunmaatregelen bij hinderFinanciële steunmaatregelen bij hinderFinanciële steunmaatregelen bij hinder    

De verschillende overheden werkten heel wat maatregelen uit om ondernemers die te kampen 

hebben met hinder door openbare werken financieel te ondersteunen. Het Vlaams Regeerakkoord 

voorziet ook in een bijsturing van de inkomenscompensatievergoeding in combinatie met de 

rentetoelage. 

Ondernemers die te kampen hebben met hinder door openbare werken zouden automatisch een 

premie van € 2.000 zullen krijgen indien ze binnen een werfzone gelegen zijn, de verplichte sluiting 

vervalt. Ondernemers die buiten de werfzone liggen kunnen nog steeds beroep doen op een 

inkomenscompensatievergoeding bij sluiting van de zaak. 

De stad voorziet momenteel in twee bijkomende maatregelen: vrijstelling van de belasting op 

reclamedrukwerk en een terugbetaling van het stadsaandeel onroerende voorheffing. In het oog van 

de bijsturing van de maatregelen van de Vlaamse Overheid wordt onderzocht of deze stedelijke 

maatregelen moeten aangepast worden. 

5.2.115.2.115.2.115.2.11 Doe zaken met de stad KoDoe zaken met de stad KoDoe zaken met de stad KoDoe zaken met de stad Kortrijkrtrijkrtrijkrtrijk    

Via het project 'Doe zaken met de stad Kortrijk' werd er al een initiatief genomen om meer Kortrijkse 

bedrijven aan te zetten om zich aan te melden als potentiële stadsleverancier. 

Deze actie wordt regelmatig opnieuw in de kijker gezet zodat bestaande en nieuwe ondernemers 

zich kunnen blijven inschrijven als stadsleverancier en zo kans maken op overheidsopdrachten vanuit 

de stad. 

5.2.125.2.125.2.125.2.12 Kortrijkse producten promotenKortrijkse producten promotenKortrijkse producten promotenKortrijkse producten promoten    

Alle initiatieven die onze Kortrijkse producten en ontwikkelingen in de kijker willen zetten, moeten 

we stimuleren door bvb. communicatie. Dit zowel privé als vanuit onze eigen organisatie (Buda, 

Texture, onze eigen Economie vitrine, Design Regio, Citymarketing&Toerisme …) 

5.2.135.2.135.2.135.2.13 LogiesplatformLogiesplatformLogiesplatformLogiesplatform    

Specifiek voor logiesvertrekkende bedrijven (hotels, B&B’s, vakantiewoningen, jeugdherberg) 

organiseert de stad op regelmatige basis een overleg. 

De stad informeert de sector en de sector kan haar vragen en bezorgdheden overmaken aan de stad. 

Bovendien creëert dit een netwerkmoment voor logiesvertrekkende bedrijven en een moment voor 

ervaringsuitwisselingen binnen de sector zelf. Ook sprekers worden aangetrokken die een eye-

opening boodschap kunnen brengen.  

Dit overleg wordt geïnitieerd vanuit Economie Kortrijk en Toerisme Kortrijk.  

Toerisme Leiestreek is eveneens een partner in dit verhaal. Hun initiatieven worden eveneens mee 

gecommuniceerd en omgekeerd. Zo werd bijvoorbeeld het Q label geïntroduceerd aan alle logies. 

Ondertussen zien we een stijgend aantal logies die zich inzet om dit traject te doorlopen en zo aan 

hun kwaliteit verder werken. 

Daarnaast trachten we ook topics waarop Vlaanderen inzet eveneens mee te nemen waar interesse 

is. Zo is er bijvoorbeeld het AirBnb verhaal en de stappen die gezet worden voor het logiesdecreet. 
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5.2.145.2.145.2.145.2.14 Toerisme stimuleren (businToerisme stimuleren (businToerisme stimuleren (businToerisme stimuleren (business + leasure)ess + leasure)ess + leasure)ess + leasure)    

Het alles in huis principe zorgt ervoor dat Kortrijk als mini-citytripbestemming bestempeld kan 

worden.  

Zowel dagtoerisme als meerdaagse verblijven zorgen voor extra omzetten bij onze handel en horeca. 

Het is van groot belang dat de sectoren op de hoogte zijn van de acties, bewegingen die genomen 

worden vanuit de stad, toerisme&citymarketing, ... Hier is communicatie uiterst belangrijk. 

Het potentieel van de leasure toerist is nog niet volledig benut, maar cijfers bevestigen dat we hier 

wel in een stijgende tendens zitten. Hoteliers bevestigen dat de kamerbezettingen tijdens de 

weekends beter in de markt liggen en dat deze eerder door koppels ingenomen worden, in mindere 

mate nog door families. Uiteraard is dit afhankelijk van type logies dat er in het aanbod is. Hier wordt 

op Vlaams niveau ingezet. 

Het business segment is alom vertegenwoordigd. Dit is nog steeds de hoofdbrok binnen het aandeel 

meerdaags toerisme. We hebben nu éénmaal het voordeel dat sterke bedrijven op ons grondgebied 

op internationaal niveau werken en dit brengt veel zakentoerisme op gang. Ook Kortrijk Xpo is een 

bijkomstige troef & de nabijheid van de Schengen luchthaven. Deze actoren zorgen voor bevloeiing 

en moeten we blijvend zien te stimuleren. 

We moeten als Economie Kortrijk blijven samenwerken met Toerisme&Citymarketing en Kortrijk 

Regional Convention Bureau om deze ‘schwung’ verder te zetten en de ondernemer nog meer 

stimuleren om zijn zakelijke gast op zakelijke, soms internationale manier te ontvangen, bedienen. 

5.2.155.2.155.2.155.2.15 PrePrePrePremie voor kinderopvanginitiatievenmie voor kinderopvanginitiatievenmie voor kinderopvanginitiatievenmie voor kinderopvanginitiatieven    

In bepaalde gebieden is er een tekort aan voorschoolse kinderopvang. Stad Kortrijk kreeg in het 

kader van het armoedebestrijdingsplan middelen om bijkomende voorschoolse kinderopvang te 

stimuleren. Nieuwe kinderopvanginitiatieven of kinderopvanginitiatieven die bijkomende plaatsen 

creëren kunnen rekenen op inhoudelijk begeleiding én een premie. 

5.2.165.2.165.2.165.2.16 Ondersteuning voor deelname aan ondernemerswedstrijdenOndersteuning voor deelname aan ondernemerswedstrijdenOndersteuning voor deelname aan ondernemerswedstrijdenOndersteuning voor deelname aan ondernemerswedstrijden    

Heel wat Kortrijkse ondernemers nemen deel aan ondernemerswedstrijden. Deelname aan deze 

wedstrijden brengt in vele gevallen een hoge kost met zich mee. Ondernemers die deelnemen zetten 

echter niet alleen zichzelf, maar ook de stad in de kijker. Economie Kortrijk wil deze ondernemers 

dan ook graag steunen via een tussenkomst in de deelnamekosten en hen op vlak van communicatie 

te ondersteunen via een publicatie op de website, in de nieuwsbrief en waar mogelijk de stadskrant. 
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5.2.175.2.175.2.175.2.17 Studenten aanzetten tot ondernemerschapStudenten aanzetten tot ondernemerschapStudenten aanzetten tot ondernemerschapStudenten aanzetten tot ondernemerschap    

Het project SPEK (Studenten Platform Entrepreneurship Kortrijk) wil in Kortrijk een duurzame 

samenwerking realiseren tussen het Hoger Onderwijs, de studenten, lokale organisaties en 

jongerenverenigingen, de stad Kortrijk en het bedrijfsleven om studenten en (kwetsbare) jongeren 

ondernemingszin bij te brengen en naar ondernemerschap toe te leiden. 

Vives en Howest stellen een bedrijfscoach aan om het potentieel van het hoger onderwijs maximaal 

naar boven te halen. Ze zijn antenne, aanspreekpunt en promotor rond ondernemerschap in de 

hogeschool zowel naar studenten als docenten en onderzoekers. Ze verzorgen de link met het lokale 

bedrijfsleven en de vele externe initiatieven rond ondernemerschap. In overleg bouwen de 

businesscoaches een traject uit, mee gebaseerd op best-practices in binnen- en buitenland. De 

samenwerking met de unieke begeleidingstrajecten van Quindo, Bolwerk en MCTrack zorgt voor 

experimenten met nieuwe invalshoeken, die het traditionele activiteitenaanbod van bootcamps, 

inspiratiesessies en dgl. verrijken. Nieuwe vormen van ondernemen die een brede waaier jongeren 

kunnen aanspreken, komen aan bod. Met gerichte uitdagingen zullen de jongeren getriggerd worden 

om initiatief te nemen en samen te werken in multidisciplinaire teams. 

Voka zet met Jump! een jaarlijks laagdrempelig event op om jongeren in contact te brengen met de 

bedrijfswereld, gekoppeld aan een reeks inspiratiesessies om jongeren met ideeën te laten springen. 

Medialab Quindo verslaat het project vanop de eerste rij en verspreidt de boodschap op de sociale 

media. 

5.2.185.2.185.2.185.2.18 Vorming voor ondernemerVorming voor ondernemerVorming voor ondernemerVorming voor ondernemerssss    

Verdere professionalisering van onze ondernemers is heel belangrijk om het kwalitatief 

ondernemerschap te onderstrepen.  

We zetten liefst in op actuele thema’s die de ondernemer kan boeien zoals de sessie 

voedselveiligheid voorafgaand aan de FAVV controle in Kortrijk of de introductie van de witte kassa. 

Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers mee evolueren volgens trends en wensen van klanten. 

Hieronder enkele voorbeelden van vormingen die we vanuit Economie Kortrijk in dit kader graag 

zouden initiëren: 

5.2.18.15.2.18.15.2.18.15.2.18.1 Smile focusSmile focusSmile focusSmile focus    

Klantvriendelijkheid en klantenbinding is cruciaal voor horeca en handel. Hierin zien we vele 

mogelijkheden om ondernemers verder te laten evolueren door sessies zoals ‘Personal marketing’, 

beleving in uw zaak, commercieel Frans voor ondernemers 

5.2.18.25.2.18.25.2.18.25.2.18.2 Digitale focus: eDigitale focus: eDigitale focus: eDigitale focus: e----commerce, facebook, google …commerce, facebook, google …commerce, facebook, google …commerce, facebook, google …    

Heel wat ondernemers hebben nog ondersteuning nodig om meer in te zetten op de digitale media 

en e-commerce. De digitale media zoals facebook, google … bieden heel wat gratis en betalende 

mogelijkheden om producten in de kijker te plaatsen. De stad ondersteunt of organiseert de nodige 

opleidingen rond e-commerce, facebook, google ... zodat de ondernemer die nog niet mee is op de 

digitale trein de laatste rit absoluut niet mist. 

5.2.18.35.2.18.35.2.18.35.2.18.3 Online aanwezigheid onderneOnline aanwezigheid onderneOnline aanwezigheid onderneOnline aanwezigheid ondernemers verbeteren op o.a. ratingsitesmers verbeteren op o.a. ratingsitesmers verbeteren op o.a. ratingsitesmers verbeteren op o.a. ratingsites    

Mond-aan-mond reclame is dé beste reclame voor een handelaar. Maar vandaag zijn ratingsites dit 

evenzeer. Hoe kunnen we onze ondernemers hiervan nog meer bewust maken? Hoe kunnen we ze 

stimuleren om dit te omarmen en er zelf voor te zorgen dat ze aanwezig zijn op de sites die hun 

doelgroep bereikt? We denken hierbij aan communicatie, opleiding. 
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5.2.195.2.195.2.195.2.19 Communicatie met ondernemersCommunicatie met ondernemersCommunicatie met ondernemersCommunicatie met ondernemers    

De dienstverlening naar ondernemers toe, zowel vanuit de stad en Economie Kortrijk zelf als van 

andere overheden en partnerorganisaties is dikwijls niet voldoende gekend. 

De stad vormt het eerste aanspreekpunt voor een ondernemer en kan een erg belangrijke rol 

vervullen om dienstverlening beter bekend te maken bij de Kortrijkse ondernemer. 

Economie Kortrijk maakt, eventueel bijgestaan door een specialist, een communicatieplan op dat 

onder andere onderstaande onderdelen kan omvatten: 

5.2.19.15.2.19.15.2.19.15.2.19.1 OndernemerswebsiteOndernemerswebsiteOndernemerswebsiteOndernemerswebsite    

De website van de stad Kortrijk bevat momenteel al heel wat nuttige informatie voor ondernemers. 

Deze informatie is echter niet altijd gemakkelijk terug te vinden omdat deze ingebed is binnen de 

algemene stedelijke website. Er moet verder worden onderzocht of het niet wenselijk is dat er een 

aparte website wordt opgezet die specifiek gericht is naar ondernemers. Op die manier vindt een 

ondernemer informatie terug zonder alle onnodige ballast en kan de stad haar specifieke 

dienstverlening voor ondernemers beter in de kijker plaatsen. 

Naast de aparte ondernemerswebsite wordt ook werk gemaakt van de aanwezigheid op sociale 

media kanalen, minstens op Facebook en Twitter. 

5.2.19.25.2.19.25.2.19.25.2.19.2 Elektronische nieuwsbrievenElektronische nieuwsbrievenElektronische nieuwsbrievenElektronische nieuwsbrieven    

Economie Kortrijk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief naar ondernemers. De nieuwsbrieven 

worden verdeeld via de verzamelde e-mailadressen in de bedrijvengids van de stad Kortrijk. Deze 

nieuwsbrief bevat nieuws vanuit de stad, maar in heel wat gevallen ook berichten vanuit andere 

overheden en partnerorganisaties. 

Naast de reguliere nieuwsbrief wordt bekeken of er bijkomende nieuwsbrieven kunnen gemaakt 

worden op basis van de geografische ligging van een onderneming of een activiteit van een 

onderneming. 

5.2.19.35.2.19.35.2.19.35.2.19.3 Data bedrijvengids optimaliserenData bedrijvengids optimaliserenData bedrijvengids optimaliserenData bedrijvengids optimaliseren    

De stad beschikt momenteel over een digitale bedrijvengids. Via deze gids kunnen consumenten 

Kortrijkse bedrijven terugvinden met hun contactgegevens, openingsuren … De bedrijvengids is 

opgebouwd aan de hand van data uit de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO): alle 

geregistreerde vestigingen in de KBO zijn erin opgenomen. 

Het e-mailadres binnen de bedrijvengids van de stad is heel handig om snel en efficiënt te 

communiceren naar ondernemers over hinder door openbare werken, steunmaatregelen, algemene 

informatie voor ondernemers ... 

De data in de bedrijvengids is momenteel niet goed genoeg. Door middel van gerichte acties, in 

samenwerking met het BID en de verschillende handelscomités, willen wij deze data sterk 

verbeteren. 
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5.2.19.45.2.19.45.2.19.45.2.19.4 OndernemerskalenderOndernemerskalenderOndernemerskalenderOndernemerskalender    

Economie Kortrijk maakt verder werk van de digitale ondernemerskalender. Deze kalender wordt via 

google calendar gepubliceerd op de website van de stad. Organisaties die regelmatig activiteiten 

organiseren voor ondernemers kunnen rechtstreeks toegang krijgen tot de kalender. Organisaties die 

éénmalig een activiteit organiseren kunnen de activiteit voor publicatie doorgeven via een formulier. 

Hiermee wil Economie Kortrijk de ondernemers op de hoogte stellen van wat er voor hen te doen is 

in (de regio) Kortrijk. Daarnaast moet de ondernemerskalender een tool zijn voor organisatoren van 

events voor ondernemers: zij kunnen zien wat er op welk moment al te doen is en op die manier hun 

event beter plannen. 

5.2.19.55.2.19.55.2.19.55.2.19.5 Bekendmaking dienstverlening andere overheden en partnersBekendmaking dienstverlening andere overheden en partnersBekendmaking dienstverlening andere overheden en partnersBekendmaking dienstverlening andere overheden en partners    

Er bestaan heel wat overheidsmaatregelen en er zijn heel wat organisaties die ondernemers 

ondersteunen en vormingen aanbieden. Economie Kortrijk wenst de Kortrijkse ondernemers zo 

volledig mogelijk te informeren van alle bestaande dienstverlening, nieuwe initiatieven … 

5.2.19.65.2.19.65.2.19.65.2.19.6 HandelaarsbevragingenHandelaarsbevragingenHandelaarsbevragingenHandelaarsbevragingen    

De stad heeft enkele platformen om te overleggen met ondernemers. Naast deze platformen kan de 

stad digitale bevragingen lanceren naar ondernemers toe om bepaalde acties of maatregelen uit te 

werken of bij te sturen, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, onderzoeken te voeren ... 

Ondernemersorganisaties kunnen hier een partner in zijn. 

5.2.19.75.2.19.75.2.19.75.2.19.7 Folder dieFolder dieFolder dieFolder dienstverlening Economie Kortrijknstverlening Economie Kortrijknstverlening Economie Kortrijknstverlening Economie Kortrijk    

Om de dienstverlening van Economie Kortrijk beter bekend te maken bij de ondernemers, maken we 

een folder over de belangrijkste dienstverlening voor ondernemers vanuit de stad. 

De folder wordt bezorgd aan de erkende ondernemingsloketten en verdelen we naar alle nieuw 

geregistreerde vestigingen binnen de KBO via de mailing bedrijvengids. 

5.2.19.85.2.19.85.2.19.85.2.19.8 Periodiek ondernemersmagazinePeriodiek ondernemersmagazinePeriodiek ondernemersmagazinePeriodiek ondernemersmagazine    

In samenwerking met de private sector wordt onderzocht of Economie Kortrijk een periodiek 

'stadsmagazine voor ondernemers' kan uitbrengen. Dit stadsmagazine verschijnt zowel op print als 

digitaal en wordt verdeeld via de handelscomités. Naast informatie vanuit de stad voor ondernemers 

over de stadsdienstverlening, steunmaatregelen, wetgeving ..., wordt er plaats gemaakt voor 

(publi)reportages van zowel gevestigde als startende ondernemingen. 

5.2.205.2.205.2.205.2.20 Loketfunctie Economie Kortrijk optimaliserenLoketfunctie Economie Kortrijk optimaliserenLoketfunctie Economie Kortrijk optimaliserenLoketfunctie Economie Kortrijk optimaliseren    

5.2.20.15.2.20.15.2.20.15.2.20.1 Optimaliseren TopDeskOptimaliseren TopDeskOptimaliseren TopDeskOptimaliseren TopDesk    

Economie Kortrijk heeft ondermeer een loketfunctie. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun 

vragen die door de dienst zelf behandeld worden, door een andere stadsdienst of door een andere 

externe organisatie. Heel wat vragen worden geregistreerd binnen een CRM (TOPDesk). Het is 

wenselijk dat deze CRM verder wordt uitgebouwd met onder andere standaardoplossingen, 

standaardbrieven ... Daarnaast wensen we ook dat andere stadsdiensten meestappen in het systeem 

zodat bij complexe vragen waarbij meerdere stadsdiensten betrokken zijn de ondernemer één 

volledig antwoord krijgt vanuit Economie Kortrijk. 
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5.2.20.25.2.20.25.2.20.25.2.20.2 Scholing medewerScholing medewerScholing medewerScholing medewerkers Economie Kortrijkkers Economie Kortrijkkers Economie Kortrijkkers Economie Kortrijk    

Economie Kortrijk onderging de laatste maanden en jaren heel wat veranderingen op vlak van 

personeelsbezetting. Een ondernemer komt bovendien in aanraking met een variatie aan wetgeving 

van verschillende overheden, die regelmatig wijzigt. 

Goed geschoolde werknemers binnen de dienst zijn essentieel om de ondernemers goed te kunnen 

helpen. De medewerkers van Economie Kortrijk nemen op regelmatige basis deel aan opleidingen en 

bijeenkomsten van onder andere de VVSG, de POM West-Vlaanderen, ... 

5.2.215.2.215.2.215.2.21 Vrijstelling lokale bedrijfsbelastingenVrijstelling lokale bedrijfsbelastingenVrijstelling lokale bedrijfsbelastingenVrijstelling lokale bedrijfsbelastingen    

Handelaars die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld openbare werken moeten kunnen rekenen op 

vrijstelling van bepaalde gemeentelijke bedrijfsbelastingen. 

De verschillende belastingsreglementen voor ondernemers en bedrijven worden onderzocht en waar 

nodig en wenselijk worden vrijstellingsmogelijkheden verbeterd. 
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5.35.35.35.3 AAAAANBODOPTIMALISATIEANBODOPTIMALISATIEANBODOPTIMALISATIEANBODOPTIMALISATIE    

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Statuut van de straat: omschrijving en afbakening sfeerzonesStatuut van de straat: omschrijving en afbakening sfeerzonesStatuut van de straat: omschrijving en afbakening sfeerzonesStatuut van de straat: omschrijving en afbakening sfeerzones    

Het afgebakende kerngebied Centrum Kortrijk wordt verder opgedeeld in sfeerzones. Deze 

afbakening gebeurt grotendeels op basis van de handelszaken die er nu al gevestigd zijn. Op die 

manier willen we ondernemers aantrekken in die specifieke zones die de zittende ondernemers en 

de identiteit van de zone versterken. De consument weet op die manier in welke zone hij moet zijn 

voor welke producten en beleving. 

Een eerste voorstel van afbakening van sfeerzones werd reeds beschreven in dit plan, dit voorstel 

wordt verder via het BID besproken met de handelscomités en handelaars. 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Analyse omzetcijfers sleutelhandelszakenAnalyse omzetcijfers sleutelhandelszakenAnalyse omzetcijfers sleutelhandelszakenAnalyse omzetcijfers sleutelhandelszaken    

In het centrum van de stad spreken we bepaalde ondernemers aan om hun omzetcijfers te 

communiceren naar de stad. Er worden geen absolute cijfers gevraagd, maar percentages. Op die 

manier willen we een zicht krijgen op de evoluties en spreiding van de omzet in bepaalde 

sleutelzaken. Dit kan een tool vormen om goede metingen te doen over de impact van bepaalde 

acties en om beslissingen beter te onderbouwen. 

5.3.35.3.35.3.35.3.3 Realisatie bizlocatorRealisatie bizlocatorRealisatie bizlocatorRealisatie bizlocator    

De stad voert bizLocator in voor de stad Kortrijk. Deze tool, opgemaakt door de vastgoedsector in 

nauwe samenwerking met de stad en de Intercommunale Leiedal, resulteert voor een ruimtevrager 

in een specifieke database die ondernemers kunnen bevragen die op zoek zijn naar ruimte voor een 

handelszaak, kantoor, maar ook industrie ... 

Voor de stad zelf vormt bizLocator een beleidsinstrument: de stad kan immers zicht krijgen op de 

vraag naar bedrijfshuisvesting en op die manier hiaten in het aanbod detecteren. 

5.3.45.3.45.3.45.3.4 RetailRetailRetailRetail----    en horecadatabaseen horecadatabaseen horecadatabaseen horecadatabase    

Aan de stad is er heel wat versnipperde data aanwezig over vastgoed. Daarnaast beschikt de stad via 

het Kennisnetwerk Detailhandel over een toegang tot de Locatus database, een privaat bedrijf dat 

zich specifiek bezig houdt met handelsinventarisatie. Het is wenselijk dat de stad zelf over een eigen 

database beschikt waarin zij heel wat verschillende data over een pand kan opslaan: huidige 

bestemming van het pand, huidige invulling, aantal passanten, winkelvloeroppervlakte, 

beeldmateriaal, plannen, gebied en sfeerzone ... Het is wenselijk dat deze database zo veel als 

mogelijk gebruik maakt van data en software die reeds aanwezig is binnen de administratie en verder 

uitgebouwd wordt. Deze database moet het bronbestand zijn voor retail en horeca voor de volledige 

stadsadministratie. 

In eerste instantie is het aangewezen om kant- en klare rapporten die een deel van deze data 

bevatten aan te kopen via een externe dienstverlener. 
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5.3.55.3.55.3.55.3.5 Digitale acquisitiebrochureDigitale acquisitiebrochureDigitale acquisitiebrochureDigitale acquisitiebrochure    

Op basis van de retail- en horecadatabase of de aangekochte data kan er een acquisitiebrochure 

opgemaakt worden die op een eenvoudige manier kan bijgewerkt worden. Nieuwe ruimtevragers 

krijgen op die manier een perfect zicht op de huidige situatie en toekomstige mogelijkheden binnen 

onze stad. Het is wenselijk dat een ruimtevrager zijn criteria kan opgeven en dan automatisch een 

document kan laten genereren over zijn specifieke opportuniteiten binnen de stad. Deze brochure 

wordt opgemaakt in overleg met de voorgestelde werkgroep die opgericht wordt voor de 

behandeling van commerciële ruimtevragen. 

In afwachting van de database kan de stad via Locatus Retail Plan aankopen van het centrum van de 

stad. 

5.3.65.3.65.3.65.3.6 Marktenbeleid bij tekort aan bepaalde goederenMarktenbeleid bij tekort aan bepaalde goederenMarktenbeleid bij tekort aan bepaalde goederenMarktenbeleid bij tekort aan bepaalde goederen    

Als er binnen een afgebakend centrum een tekort dreigt aan dagelijkse goederen en de lokale 

bevolking niet langer hun dagelijkse producten lokaal kunnen aankopen, moet onderzocht worden of 

een kleine markt niet aan die behoeften kan voldoen. Het spreekt vanzelf dat de potentiële afzet 

voor die markt voldoende groot moet zijn. 

5.3.75.3.75.3.75.3.7 SamenwerSamenwerSamenwerSamenwerking met vking met vking met vking met vastgoedkantorenastgoedkantorenastgoedkantorenastgoedkantoren    

Het is noodzakelijk dat de (lokale) vastgoedkantoren op de hoogte gesteld worden van het beleid 

handel & horeca van de stad Kortrijk. 

Zo weet een vastgoedkantoor welk type ondernemer best op welke plaats gelocaliseerd wordt. 

Bovendien worden de vastgoedkantoren ook op de hoogte gebracht van welke functiewijzigingen 

waar gewenst zijn, waar er terrasmogelijkheden zijn, waar welke premies van toepassing zijn ... 

Daarnaast gaan we ook in overleg met de vastgoedsector over de huurprijzen in de stad Kortrijk. We 

onderzoeken de huidige huurprijzen en trachten hier een lijn in te krijgen. Op die manier kunnen 

vastgoedkantoren hun eigenaars beter adviseren over de te vragen huurprijs. 
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5.45.45.45.4 KKKKWALITATIEVE UITSTRALWALITATIEVE UITSTRALWALITATIEVE UITSTRALWALITATIEVE UITSTRALING PANDEN EN OPENBAING PANDEN EN OPENBAING PANDEN EN OPENBAING PANDEN EN OPENBAAR DOMEINAR DOMEINAR DOMEINAR DOMEIN    

5.4.15.4.15.4.15.4.1 AanpAanpAanpAanpak verloedering handelspandenak verloedering handelspandenak verloedering handelspandenak verloedering handelspanden    

Verloederde handelspanden zijn nefast voor een winkelgebied. Via een strikte handhaving van de 

heffing leegstaande commerciële panden worden eigenaars aangemaand om de kwaliteit van hun 

pand op een acceptabel niveau te houden, zodat er sneller een invulling kan gerealiseerd worden. 

De stad voert ook opnieuw een gevelrenovatiepremie in. Een eigenaar van een handelspand in één 

van de afgebakende kerngebieden die zijn gevel renoveert, kan rekenen op een tussenkomst vanuit 

de stad. 

De focus voor deze beide maatregelen ligt op de afgebakende kerngebieden. 

5.4.25.4.25.4.25.4.2 Vermindering leegstandsheffing voor propere leegstandVermindering leegstandsheffing voor propere leegstandVermindering leegstandsheffing voor propere leegstandVermindering leegstandsheffing voor propere leegstand    

We willen eigenaars ertoe aanzetten om de bestaande leegstand een betere aanblik te geven. Zo kan 

de stad stimuleren dat een eigenaar van een leegstaand commercieel pand de etalage van dit pand 

gratis ter beschikking stelt van één of meerdere zittende handelaars. Zij kunnen de etalage aankleden 

en gebruiken als extra uithangbord voor hun zaak. In return krijgt de eigenaar een vermindering op 

de leegstandsheffing. 

Met de verschillende makelaars wordt ook bekeken of er een alternatief kan worden gevonden voor 

de vele V-borden die het straatbeeld vervuilen. 

5.4.35.4.35.4.35.4.3 Uitbatingsvergunning voor nachtwinkels, belwinkels en aanverwantenUitbatingsvergunning voor nachtwinkels, belwinkels en aanverwantenUitbatingsvergunning voor nachtwinkels, belwinkels en aanverwantenUitbatingsvergunning voor nachtwinkels, belwinkels en aanverwanten    

Bepaalde types van uitbatingen kunnen overlast bezorgen voor de bevolking, terwijl er wel een 

maatschappelijke nood en een economische markt voor is. Deze zaken kunnen aanwezig zijn in de 

stad, doch moet een doordacht vergunnings- en spreidingsbeleid de potentiële overlast zo veel als 

mogelijk beperken. 

Op vandaag voorziet de Algemene Politieverordening van de stad Kortrijk reeds in een specifieke 

uitbatingsvergunning voor nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) en 

club-vzw’s (drankgelegenheden die uitgebaat worden door een vzw). Deze regelgeving wordt 

geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. We overwegen ook om bijkomend gelijkaardige 

imagoverlagende zaken (voorbeeld: Chicha bar, tabakswinkels …) te onderwerpen aan deze 

specifieke uitbatingsvergunning. 

5.4.45.4.45.4.45.4.4 Commerciële begeleiding bij inrichting horecaterrasCommerciële begeleiding bij inrichting horecaterrasCommerciële begeleiding bij inrichting horecaterrasCommerciële begeleiding bij inrichting horecaterras    

Bij inrichting van grotere horecazones begeleiden we de ondernemers bij keuze en aankoop van 

terrasmeubilair teneinde een unieke uitstraling en identiteit van de zone uit te stralen. 

De horecaondernemers krijgen een inspirerende brochure met tips & trics over de inplanting en 

inrichting van terrassen. 
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5.55.55.55.5 VVVVERSTERKEN VAN BELEVIERSTERKEN VAN BELEVIERSTERKEN VAN BELEVIERSTERKEN VAN BELEVINGNGNGNG    

5.5.15.5.15.5.15.5.1 PleinmanagementPleinmanagementPleinmanagementPleinmanagement    

Elk plein heeft zijn waarde binnen zijn omgeving (bewoners, handelaars). Sommige pleinen worden 

door de stad aangelegd in functie van evenementen, rekening houdend met de andere mogelijke 

activiteiten/aanwezigen op plein, andere zijn minder voorzien. Desalniettemin kan er steeds bekeken 

worden wat de mogelijkheden zijn, indien zich een opportuniteit stelt. 

Daarom is het heel belangrijk om een goed zicht te hebben op de huidige pleinen en hun 

voorzieningen, capaciteit (cf. veiligheidsnormen) en de dagelijkse bezetting door regelmatige zaken & 

tijdelijke events en tegelijkertijd een goede spreiding te voorzien zodat de pleinen op hun maximum 

benut worden. Deze opzet is cruciaal voor het optimaal inzetten van ons openbaar domein ifv 

aanvragen uit de stadsorganisatie zelf, citymarketing, FIK, BID, plaatselijke handelscomités, maar ook 

initiatieven vanuit privé, verenigingsleven, organisaties en commerciële bedrijven. 

5.5.25.5.25.5.25.5.2 Ambulante handelAmbulante handelAmbulante handelAmbulante handel    

Alsmaar meer ondernemers stappen in de richting van ambulante handel. Het aantal foodtrucks is 

hiervan het grootste voorbeeld en een stijgend 'fenomeen'. Daarom is het van uiterst belang dat we 

deze ondernemers zeker een plaats kunnen geven in ons straatbeeld, zonder dat ze concurreren met 

de vaste, plaatselijke ondernemers. Dit type van ondernemen kan gezien worden als een uitbreiding 

van ons aanbod, weliswaar als tijdelijk fenomeen en zien we daarom eerder verschijnen onder de 

noemer van beleving. Daar waar het horecaprofiel minder prominent aanwezig is, kan ambulante te 

handel een aanvulling vormen tijdens piekmomenten.  

Een nieuw reglement dringt zich op. 

5.5.35.5.35.5.35.5.3 ForenbeleidForenbeleidForenbeleidForenbeleid    

De Paasfoor is dé grootste! Maar daarnaast hebben we ook nog kleinere foorevenementen als 

onderdeel van een totaalgebeuren tijdens bvb. Winter in Kortrijk of tijdens de festiviteiten in 

deelgemeenten. De foorwereld en ook het publiek wijzigt. De evoluties worden afgestemd- 

aanbod/vraag maar ook de beschikbare ruimte op openbaar domein en mogelijke afstemming met 

de omliggende handelaars spelen hierin een uiterst belangrijke rol. De belangrijke foorpartners 

worden gedefinieerd en gecommuniceerd naar organisatoren van evenementen als mogelijke 

partners, dit versterkt de communicatie met de belangrijkste spelers. 

5.5.45.5.45.5.45.5.4 Familievriendelijke zaakFamilievriendelijke zaakFamilievriendelijke zaakFamilievriendelijke zaak    

Onze stad zet volop in op kindvriendelijke stad. Alleen kopen de kinderen niet de kledij van mama of 

de nieuwe telefoon van papa en gaan zij niet weten waar de leuke zaak is waar ze een lekker hapje 

kunnen nemen als afsluiter van hun bezoek. De ouders hechten belang aan de voorzieningen binnen 

een zaak, maar kinderen vinden het des te belangrijker om zelf persoonlijk met de glimlach 

ontvangen te worden. Kunnen we met de ondernemers overwegen om hierop concreet in te zetten? 

Kunnen ondernemers enten op bestaande en nieuwe ingrijpen die de stad neemt met focus op 

kindvriendelijkheid?  

Vanuit economie werken we hiervoor mee met de programmaregisseur Kindvriendelijke stad. 
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5.65.65.65.6 VVVVERSTERKEN VAN COMFORERSTERKEN VAN COMFORERSTERKEN VAN COMFORERSTERKEN VAN COMFORTTTT    

5.6.15.6.15.6.15.6.1 ToegankelijkheidspremieToegankelijkheidspremieToegankelijkheidspremieToegankelijkheidspremie    

Ondernemers die een commercieel pand willen toegankelijk maken voor minder- en anders validen 

kunnen een tussenkomst krijgen vanuit de stad. 

5.6.25.6.25.6.25.6.2 Voorzieningen voor familiesVoorzieningen voor familiesVoorzieningen voor familiesVoorzieningen voor families    

Stad Kortrijk wenst in te zetten op Kindvriendelijke stad. Basiscomfort uitbreiden in functie van deze 

doelgroep is steeds aangewezen voor de ondernemers. Specifieke communicatie over dit thema 

gericht naar ondernemers kan een stimulans zijn om hierop in te zetten. 
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5.75.75.75.7 IIIINNONNONNONNOVATIEVATIEVATIEVATIE    

5.7.15.7.15.7.15.7.1 Digitaal platform voor handel en horeca in KortrijkDigitaal platform voor handel en horeca in KortrijkDigitaal platform voor handel en horeca in KortrijkDigitaal platform voor handel en horeca in Kortrijk    

Momenteel zijn er enkele aanbieders van digitale platformen voor handel en horeca. Het succes van 

het invoeren van dit type van systemen staat of valt met de voldoende kritische massa. Er moeten 

zowel voldoende ondernemers zijn als consumenten die gebruik maken van het digitaal platform. 

Omwille van die reden wil het stadsbestuur één bepaalde leverancier ondersteunen. Het 

stadsbestuur nodigt verschillende leveranciers uit om een offerte in te dienen en kiest samen met de 

ondernemers welk systeem ze ondersteunen. 

Ondernemers die instappen op het systeem kunnen rekenen op een tussenkomst van de stad onder 

de vorm van een terugbetaling van de instapkost en/of een tijdelijke tussenkomst in de maandelijkse 

bijdrage. 

5.7.25.7.25.7.25.7.2 Digitale passantentellingenDigitale passantentellingenDigitale passantentellingenDigitale passantentellingen    

Het BID kocht samen met de stad en het SOK een systeem om passanten te tellen door middel van 

wifi tracking. Dit systeem blijkt niet te werken zoals het hoort. Ondertussen werd dit contract 

beëindigd. 

We hebben nieuwe, betrouwbare cijfers nodig van het aantal passanten in het Centrum Kortrijk. We 

kijken of er een verbetering mogelijk is bij dit systeem, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met 

de veiligheidscamera’s of eventueel via het digitaal platform voor handel en horeca in Kortrijk. 

5.7.35.7.35.7.35.7.3 Concept stores stimulerenConcept stores stimulerenConcept stores stimulerenConcept stores stimuleren    

Concept stores zijn in bij de klant. Een klant kan er niet enkel terecht voor pakweg kledij, maar kan er 

meteen ook iets drinken, een boek lezen, werken … aan de hand van gekende best praktices in de 

stad Kortrijk worden ondernemers op de hoogte gebracht van de verschillende mogelijkheden. De 

stad overweegt ook om een digitaal matchmaking platform op te starten zodat verschillende 

ondernemers die samen een concept store willen starten, in contact kunnen worden gebracht met 

elkaar. 

5.7.45.7.45.7.45.7.4 Stimuleren van coöperatief ondernemerschapStimuleren van coöperatief ondernemerschapStimuleren van coöperatief ondernemerschapStimuleren van coöperatief ondernemerschap    

Coöperatief ondernemerschap kan een oplossing zijn voor kleine zelfstandigen die moeten opboxen 

tegen de concurrentie van grote ketens. Door zich te verenigen om samen aankopen te doen, 

promotie te voeren … kan de kleine zelfstandige een betere onderhandelingspositie verkrijgen, wat 

mogelijks kostenbesparend kan werken. 

Aan de hand van getuigenissen van ondernemers die reeds aan coöperatief ondernemerschap doen 

(bvb. Selexion) kunnen we dit introduceren bij andere ondernemers. De stad kan ook een 

faciliterende rol spelen  om deze ondernemers met elkaar in contact te brengen. Indien nodig kan 

hier ook expertise ingeroepen worden van externe organisaties die expertise hebben op dit gebied. 

5.7.55.7.55.7.55.7.5 SSSStimuleren van thuisleveringentimuleren van thuisleveringentimuleren van thuisleveringentimuleren van thuisleveringen    

Eén van de grote troeven van e-commerce is dat de aankopen thuis geleverd worden. Een 

meerwaarde van het traditioneel shoppen is dan weer de service en beleving. We onderzoeken de 

mogelijkheid voor consumenten om hun aankopen te kunnen doen in de stad, maar deze aankopen 

toch thuis te laten leveren. Op die manier is het eenvoudiger voor de consument om met de fiets of 

met het openbaar vervoer te komen shoppen en de goederen toch makkelijk thuis te krijgen. 
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5.7.65.7.65.7.65.7.6 Leveringen door lokalLeveringen door lokalLeveringen door lokalLeveringen door lokale ondernemingen aan lokale ondernemingene ondernemingen aan lokale ondernemingene ondernemingen aan lokale ondernemingene ondernemingen aan lokale ondernemingen    

Lokale producenten die leveren aan lokale handel en horeca kan de keten korter maken en duurzaam 

zijn naar onder andere transport toe, kan kostenbesparend werken en stimuleert de lokale 

ondernemers. De stad ontwikkelt een platform die Kortrijkse ondernemers met elkaar in contact kan 

brengen en de vraag en het aanbod in kaart brengt. 
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6666 AAAAANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGEN    

6.16.16.16.1 KKKKERNVERSTERKINGERNVERSTERKINGERNVERSTERKINGERNVERSTERKING    

6.1.16.1.16.1.16.1.1 Heractivering BIDHeractivering BIDHeractivering BIDHeractivering BID    

Het BID wordt omgevormd tot een BID 2.0. Het BID zal zich voortaan vooral concentreren op 

gezamenlijke koopmomenten (braderie), de cadeaubon en de kerstverlichting. Het BID zal geen 

activiteiten en beleving meer organiseren, maar zal de verschillende straatcomités financieel 

ondersteunen bij de organisatie van activiteiten (1 euro voor 1 euro). 

Het werkingsgebied van het BID laten we samenvallen met het nieuw afgebakende kerngebied van 

Centrum Kortrijk. 

6.1.26.1.26.1.26.1.2 Regionaal beleid omtrent ontwikkeling van baanwinkels en detailhandelsconcentraties buiten Regionaal beleid omtrent ontwikkeling van baanwinkels en detailhandelsconcentraties buiten Regionaal beleid omtrent ontwikkeling van baanwinkels en detailhandelsconcentraties buiten Regionaal beleid omtrent ontwikkeling van baanwinkels en detailhandelsconcentraties buiten 

de kerngebiedende kerngebiedende kerngebiedende kerngebieden    

Kortrijk vormt samen met omliggende gemeenten een verstedelijkt gebied. In de omliggende 

gemeenten zoals Wevelgem en Kuurne werden reeds heel wat baanconcentraties ontwikkeld, wat de 

leefbaarheid van de handelskerngebieden in Kortrijk, haar deelgemeenten en de omliggende 

gemeenten kan bedreigen. 

Het is wenselijk dat er op regionaal (Leiedal) en/of provinciaal niveau (POM West-Vlaanderen) een 

regierol wordt opgenomen om de verdere ontwikkeling van baanwinkels en -concentraties op te 

volgen en proactief te sturen. 
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6.26.26.26.2 OOOONDERNEMINGSVRIENDELINDERNEMINGSVRIENDELINDERNEMINGSVRIENDELINDERNEMINGSVRIENDELIJKE JKE JKE JKE SSSSTADTADTADTAD    

6.2.16.2.16.2.16.2.1 Promotiemogelijkheden voor ondernemersPromotiemogelijkheden voor ondernemersPromotiemogelijkheden voor ondernemersPromotiemogelijkheden voor ondernemers    

Ondernemers moeten via de stad mogelijkheden kunnen krijgen om zichzelf te promoten. Op 

vandaag kunnen zij reeds adverteren in het stadsmagazine en kunnen starters gedeeld gebruik 

maken van de vitrine van Economie Kortrijk in de Leiestraat. Via de digitale bedrijvengids van de stad 

Kortrijk kunnen zij ook hun onderneming met contactgegevens, openingsuren, foto's ... publiceren op 

de website van de stad. 

Bijkomende mogelijkheden moeten worden onderzocht: gebruik van vitrines van leegstaande 

panden, gebruik van het specifiek pop-up pand, gebruik van de LED schermen op de Grote Markt en 

in de verschillende deelgemeenten. 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 Minder hinderMinder hinderMinder hinderMinder hinder    

Bij openbare werken is het in de eerste plaats belangrijk dat de hinder voor de handelaars zo veel als 

mogelijk beperkt wordt. Een doordachte fasering van de werken kan hier een goeie oplossing voor 

zijn. Hiervoor spreekt de stad met de bouwheer, de aannemer en de handelaars zelf. 

Er wordt verder gewerkt aan een goede en tijdige communicatie over op til staande openbare en 

grote privéwerken zodat ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden. Hierbij maken we een 

doorgedreven gebruik van de digitale bedrijvengids van de stad. 

6.2.36.2.36.2.36.2.3 Ondersteuning van het WINOndersteuning van het WINOndersteuning van het WINOndersteuning van het WIN    

Het winkelinformatienetwerk bestaat uit een 350 leden. Deze leden krijgen in geval van winkel 

gerelateerde criminele fenomenen  zoals vals geld, .. zo snel mogelijk een telefonisch bericht om hen 

daarvan te verwittigen.   

Het stedelijk preventieteam staat in, samen met de voorzitter van het WIN, voor het leden beheer. 

(administratieve taken, ophalen lidgeld, aanspreken kandidaat nieuwe leden), het promoten van het 

WIN en het versturen van de informatieve mails. 

Eveneens organiseert het stedelijk preventieteam 2 jaarlijks een vormingsavond voor alle WIN leden. 

6.2.46.2.46.2.46.2.4 Aanpak winkeldiefstal, pickpockettersAanpak winkeldiefstal, pickpockettersAanpak winkeldiefstal, pickpockettersAanpak winkeldiefstal, pickpocketters    

Het preventieteam zet sensibiliseringscampagnes op tijdens drukke winkelmomenten, braderij, 

solden periodes. De campagnes bestaan uit het aanspreken van onvoorzichtige burgers, een ludieke 

actie, of flyers bedelen. 
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6.36.36.36.3 AAAAANBODOPTIMALISATIEANBODOPTIMALISATIEANBODOPTIMALISATIEANBODOPTIMALISATIE    

6.3.16.3.16.3.16.3.1 OverbekepleinOverbekepleinOverbekepleinOverbekeplein    

Het Overbekeplein en omgeving heeft het al enkele jaren erg moeilijk. Er zijn heel wat leegstaande 

handelspanden die moeilijk heringevuld geraken. Het openbaar domein wordt heraangelegd en 

tegelijkertijd wordt de waterdichting van de ondergrondse parkeergarage hersteld. Samen met de 

eigenaren willen we: 

• de binnengalerij wegnemen en omzetten naar extra handelsoppervlakte 

• de arcades aan de noord-oostelijke zijde supprimeren en innemen als extra handelsruimte 

voor de achterliggende panden 

• bekijken welke handelsoppervlaktes kunnen worden samengevoegd om tot grotere, 

aantrekkelijkere handelsruimtes te komen 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Acquisitie ondernemersAcquisitie ondernemersAcquisitie ondernemersAcquisitie ondernemers    

6.3.2.16.3.2.16.3.2.16.3.2.1 Actief benaderen ketensActief benaderen ketensActief benaderen ketensActief benaderen ketens    

Op basis van de retail- en horecadatabase kan er een acquisitiebrochure opgemaakt worden die zich 

specifiek richt op ketens die nog niet aanwezig zijn in onze stad. De expansiemanagers worden op de 

hoogte gebracht van de mogelijkheden in Kortrijk. 

6.3.2.26.3.2.26.3.2.26.3.2.2 Deelnemen en bezoeken vastgoedbeurzenDeelnemen en bezoeken vastgoedbeurzenDeelnemen en bezoeken vastgoedbeurzenDeelnemen en bezoeken vastgoedbeurzen    

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk blijft deelnemen aan verschillende vastgoedbeurzen waarbij zij 

de toekomstige projecten en mogelijkheden binnen de stad, dit zowel voor woningen als voor 

retailprojecten aan de man brengt. 
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6.46.46.46.4 KKKKWALITATIEVE UITSTRALWALITATIEVE UITSTRALWALITATIEVE UITSTRALWALITATIEVE UITSTRALING PANDEN EN OPENBING PANDEN EN OPENBING PANDEN EN OPENBING PANDEN EN OPENBAAR DOMEINAAR DOMEINAAR DOMEINAAR DOMEIN    

6.4.16.4.16.4.16.4.1 Aanpak verloedering handelspandenAanpak verloedering handelspandenAanpak verloedering handelspandenAanpak verloedering handelspanden    

Via het Pandenfonds onderzoeken we of bepaalde strategisch gelegen panden kunnen worden 

aangekocht. Deze panden kunnen om verschillende redenen aangekocht: renoveren en 

samenvoegen en terug op de markt brengen, verbeteren van de looplijnen, … 

6.4.26.4.26.4.26.4.2 Verkeer in het winkelwandelgebiedVerkeer in het winkelwandelgebiedVerkeer in het winkelwandelgebiedVerkeer in het winkelwandelgebied    

Voor veel burgers is het niet duidelijk wat er al dan niet kan in het winkelwandelgebied. De van 

kracht zijnde regelgeving voor dit gebied wordt op regelmatige basis gecommuniceerd via de 

stadskanalen (stadsmagazine, website …) 

Ook voor taxibedrijven is er nood aan een gerichte oplossing om bezoekers en vooral bewoners 

binnen dit gebied te kunnen bedienen tot voor hun woning boven winkel/horeca. 

6.4.36.4.36.4.36.4.3 Terrassenbeleid horecaTerrassenbeleid horecaTerrassenbeleid horecaTerrassenbeleid horeca    

Beleving staat centraal in ons beleid. Kortrijk zet daarom zijn openbaar domein maximaal ter 

beschikking voor terrassen, maar tracht dit te doen op een doordachte wijze waarbij rekening wordt 

gehouden met de omgevingsfactoren. 

We proberen telkens mee te denken in functie van de ondernemer, maar verwachten dat die de 

terrassenregelgeving respecteert. Naast het commercieel promoten van terrasoppervlakte en 

vormgeving die past binnen de identiteit van een zone, is het daarom noodzakelijk dat er een 

minimaal algemeen reglement bestaat, waarnaast handhaving een belangrijk aspect vormt. 

Indien een aantal ondernemers samen een specifieke vormgeving wil toepassen over een zone heen, 

ter versterking van de plaatselijke identiteit, kan dit uiteraard voorgelegd worden aan het college en 

resulteren in een aanvulling op dit algemeen reglement. 

6.4.46.4.46.4.46.4.4 Looplijnen shoppinggebiedLooplijnen shoppinggebiedLooplijnen shoppinggebiedLooplijnen shoppinggebied    

Een bezoeker van de stad moet heel gemakkelijk ons winkelkerngebied kunnen vinden en 

herkennen. Voor voetgangers werd er een aangepaste voetgangersbewegwijzering geplaatst. Het is 

wenselijk dat de sfeerzones her ook op aangeduid worden om zo belevingslussen te creëren. 

Om de looplijnen nog meer te versterken dient onderzocht te worden op welke manier we het 

shoppinggebied visueel kunnen afbakenen voor de bezoeker. Op dit moment is er al een uniforme 

bestrating binnen het winkelkerngebied. Het is wenselijk dat er nog meer herkenning komt voor de 

shopper, bijvoorbeeld door het voorzien van hangende elementen boven de winkelstraten. Zo hopen 

we dat de shopper duidelijk waar er nog winkels gelegen zijn. Tijdens de eindejaarsperiodes kan de 

eindejaarsverlichting de kernen en looplijnen tijdelijk nog meer versterken. 
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6.4.56.4.56.4.56.4.5 Netheid openbaar domeinNetheid openbaar domeinNetheid openbaar domeinNetheid openbaar domein    

Het openbaar domein, in het bijzonder indien dit openbaar domein betreft binnen de kerngebieden, 

moet optimaal onderhouden worden. Bij heraanleg van straten, stoepen en fietspaden, houden we 

maximaal rekening met de aanwezige handels- en horecazaken. We houden het openbaar domein 

netjes en voorzien voldoende poetsbeurten, in het bijzonder na evenementen en markten. 

De reglementen voor innames van openbaar domein voor uitstallingen (koopwaar, stoepborden) 

worden herbekeken en waar nodig aangepast. Deze uitstallingen mogen in geen geval storend zijn 

voor de bezoeker aan onze stad. 

Heel wat ondernemers maken binnen het stadscentrum gebruik van afvalbakken en/of afvalzakken 

voor hun bedrijfsafval. Een ondernemer kan dit afval laten afhalen door de stad of door een private 

afvalverwerker. In horecazaken mag men van het FAVV niet met bedrijfsafval door de zaak lopen. 

Deze ondernemers zetten hun afval dikwijls onmiddellijk op het openbaar domein geplaatst. Er moet 

onderzocht worden of er afvaleilanden of zones kunnen gecreëerd worden waar deze ondernemers 

hun afval kunnen plaatsen, bij voorkeur uit het zicht van de consumenten en rekening houdend met 

geurhinder. 

6.4.66.4.66.4.66.4.6 Aanpak bedelarij en aanverwantenAanpak bedelarij en aanverwantenAanpak bedelarij en aanverwantenAanpak bedelarij en aanverwanten    

Vooral in het centrum van de stad zien we regelmatig bedelaars. Dit trekt de kwaliteit van het 

volledige winkelwandelgebied naar beneden. Het is wenselijk dat bedelaars aangesproken worden 

door de stadswachten. 

De stad krijgt ook heel wat aanvragen van NGO’s en ondernemingen die standjes vragen op het 

openbaar domein om hun diensten en/of producten aan te bieden aan passanten. Voor zowel 

passanten als omliggende handelspanden kan dit erg storend zijn. Een goede spreiding van dit type 

van activiteiten, zowel in de tijd als op locatie, is wenselijk om deze hinder aanvaardbaar te houden. 
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6.56.56.56.5 VVVVERSTERKEN VAN BELEVIERSTERKEN VAN BELEVIERSTERKEN VAN BELEVIERSTERKEN VAN BELEVINGNGNGNG    

6.5.16.5.16.5.16.5.1 KinderprikkelsKinderprikkelsKinderprikkelsKinderprikkels    

Kinderen kunnen evenzeer een leuke tijd beleven tijdens het bezoek aan onze stad. Op de looplijnen 

en op rustplaatsen zoals horecapleinen, is het aangewezen om prikkels te voorzien zodat bij hen de 

nodige afleiding opgewekt wordt, al spelenderwijs door onze stad. 

6.5.26.5.26.5.26.5.2 Infopunten in de binnenstadInfopunten in de binnenstadInfopunten in de binnenstadInfopunten in de binnenstad    

Wat zijn de startpunten van bezoekers in onze stad? Welke zijn de bestaande en toekomstige punten 

op de looplijnen waar bezoekers even halthouden en uitkijken naar verderzetting van hun bezoek? 

Dit zijn strategische punten die we moeten benutten om hen op bewuste en onbewuste manier de 

goede info te bezorgen. Dit kan dmv infopunt, digitale info, info of aanduidingen in straatbeeld…  

6.5.36.5.36.5.36.5.3 Fijne adresjes verder uitwerkenFijne adresjes verder uitwerkenFijne adresjes verder uitwerkenFijne adresjes verder uitwerken    

Op toerismekortrijk.be worden fijne adresjes geselecteerd voor bezoekers aan onze stad. Niet alleen 

voor onze bezoekers, maar ook voor onze inwoners kan dit een goede leidraad zijn in hun zoektocht 

naar een speciaal adresje, zowel shop als horecazaak. Deze lijst kan steeds upgedate worden met 

nieuwe adresjes, oude moeten eruit, bestaande geregeld gescreend worden en eventueel nieuwe 

groep opgezet worden (ook hier weer ikv kindvriendelijke stad) 

6.5.46.5.46.5.46.5.4 EvenementenkalenderEvenementenkalenderEvenementenkalenderEvenementenkalender    

Een volledige, afgestemde evenementenkalender maakt het gemakkelijker communiceren over 

komende momenten waarop meer volk wordt verwacht. De ondernemer kan betrokken worden, zelf 

initiatief nemen en zich voorbereiden op deze extra (door bvb eventueel meer bediening in 

horecazaak te voorzien) 

Wanneer er grote evenementen opgezet worden, is dit om een grote groep mensen in beweging te 

krijgen richting een specifieke zone en zo de beleving te optimaliseren. Shopping en horeca zijn 2 

extra belevingsfactoren die best met elkaar gekoppeld worden. 1+1 maakt 3. 

Ondernemers in de buurt van het evenement, of op de aanloopzone naar het evenement, kunnen 

zelf de koppeling maken naar dit evenement. Ook omgekeerd kunnen handelaars zelf de handen in 

elkaar slaan en een evenement in het leven roepen om zo extra publiek naar hun zone te trekken. Dit 

zien sommige ondernemers als potentiële momenten om hun zaak in de kijker te zetten (pure 

marketing) en aan meerverkoop te doen (in sommige gevallen hoofdzaak, in andere bijkomstig). 

In dit verhaal is communicatie gericht naar ondernemers van uiterst belang. 
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6.66.66.66.6 VVVVERSTERKEN VAN COMFORERSTERKEN VAN COMFORERSTERKEN VAN COMFORERSTERKEN VAN COMFORTTTT    

6.6.16.6.16.6.16.6.1 Openbare toilettenOpenbare toilettenOpenbare toilettenOpenbare toiletten    

Op vandaag zijn er weinig, maar toch zeker enkele publieke toiletten beschikbaar voor onze 

bezoekers. Overdag kan men wel terecht in het stadhuis en in de musea. In shopping centrum K zijn 

er eveneens openbare toileten tegen betaling tijdens de openingsuren. In het station zijn er ook. Hoe 

kunnen we hiermee beter uitpakken en zijn er bepaalde locaties waar veel publiek vertoeft maar 

toch ver van eventuele openbare toiletten liggen? Zijn er nog toiletten, desnoods betalend, die we 

kunnen meenemen in communicatie? 

6.6.26.6.26.6.26.6.2 LockersLockersLockersLockers    

Alhoewel comfort, maar ook veiligheid in dit geval, een basisbehoefte is van de bezoeker, kunnen we 

toch nog extra uitpakken met specifieke comfortmaatregelen. Lockers werden geïnstalleerd in 

parking Schouwburg. Er bevinden er zich ook in het station. Bij een positieve evaluatie van dit project 

zouden we kunnen uitkijken naar extra locaties, bvb horecazones met avondhoreca en 

shoppingzone. 

6.6.36.6.36.6.36.6.3 Voorzieningen voor familiesVoorzieningen voor familiesVoorzieningen voor familiesVoorzieningen voor families    

Stad Kortrijk wenst in te zetten op Kindvriendelijke stad. Basiscomfort uitbreiden in functie van deze 

doelgroep is steeds aangewezen in ons publiek domein als binnen de stadsdiensten en 

overheidsgebouwen zoals musea. Een mogelijk voorbeeld zijn buggystalplaatsen/voorzieningen, 

kindertoiletten… 

6.6.46.6.46.6.46.6.4 Park & RidePark & RidePark & RidePark & Ride    

We hebben bestaande Park & Ride (Bike) zones, maar deze worden op vandaag nog onderbenut. 

Evaluatie van de locaties, shuttles, communicatie kan opportuniteiten bieden. Zeker op momenten 

wanneer de verwachte instroom groot is en onze centrumparkings volzet raken. Bvb. op grote assen 

beter aantonen van aantal beschikbare plaatsen in de binnenstad met doorverwijzing naar de Park & 

Ride en extra communicatie bij grote evenementen. 

6.6.56.6.56.6.56.6.5 ParkeergeleidingParkeergeleidingParkeergeleidingParkeergeleiding    

Inwoners, ondernemers, werknemers, bezoekers. Allemaal zoekt men naar de meest efficiënte 

manier om op zijn bestemming te geraken. De fiets en openbaar vervoer worden steeds meer 

gepromoot, maar het aantal die met de wagen komen, moeten zich nog steeds welkom voelen. een 

goed functionerende parkeergeleiding (straatbeeld alsook online/Parko app) is hierbij een noodzaak. 

Bij wijzigingen in circulatie, werken ed is het belangrijk dat onze stad en ook de parkeervoorzieningen 

goed gecommuniceerd wordt in alle richtingen. 

6.6.66.6.66.6.66.6.6 Gratis parkeren tijdens koopweekendsGratis parkeren tijdens koopweekendsGratis parkeren tijdens koopweekendsGratis parkeren tijdens koopweekends    

Vanuit het stadsbestuur werd beslist om in ons centrum in te zetten op koopweekends. Om dit 

principe te versterken, kunnen we werken aan extra acties zoals gratis parkeren op koopweekends. 

6.6.76.6.76.6.76.6.7 Shop & GoShop & GoShop & GoShop & Go    

Het principe van Shop & Go wordt bij de handelaars veelal positief onthaald. Het aantal plaatsen is 

dan ook de laatste tijd fundamenteel gestegen. Laden & lossen is hierdoor niet altijd evident. 

Evaluatie van de bestaande en mogelijk nieuwe zones gebeurt daarom best in onderling overleg met 

de plaatselijke ondernemers. 
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6.6.86.6.86.6.86.6.8 AutocarbeleidAutocarbeleidAutocarbeleidAutocarbeleid    

Het autocarbeleid omvat meerdere luiken: 

• dagjestoerisme waarbij de autocar drop-off/drop-on hanteert in onze binnenstad 

• verblijfstoerisme waarbij de autocar drop-off/drop-on hanteert en tijdens overnachting de 

autocar parkeert op de voorziene plaatsen, vnl. buiten de ring 

• sporttoerisme, vnl professionele wielersport, vraagt naar plaatsen bij het logies owv 

onderhoud van en positionering van duur fietsmateriaal. 

Comfort is bij alle 3 de opties het uitgangspunt en is basis voor een bezoeker aan onze stad. 

Er zijn reeds constructieve gesprekken geweest tussen logies en Parko en eerste resultaten zijn ook 

reeds gekend (vb. extra parkeerplaats aan Dam). Communiceren over evoluties aan de logies en 

andere toeristische partijen is uiterst belangrijk. 

6.6.96.6.96.6.96.6.9 MotorparkingMotorparkingMotorparkingMotorparking    

De logiessector ontvangt als maar meer klanten die onze stad bezoeken met de motor. Het 

parkeerbeleid voor motoren is idem aan dat voor wagens, maar op vandaag kunnen motoren niet in 

alle ondergrondse parkings terecht. De eerste afstemmingen tussen logies en Parko over dit topic zijn 

al voorbij. Bij evoluties in parkeerbeleid zorgen we ervoor dat de logies steeds op de hoogte worden 

gesteld. 

6.6.106.6.106.6.106.6.10 Bereikbaarheid tijdens werkenBereikbaarheid tijdens werkenBereikbaarheid tijdens werkenBereikbaarheid tijdens werken    

Het is wenselijk, zeker met de vele openbare en private werken die nu en op korte termijn in onze 

stad zullen uitgevoerd worden, dat er een duidelijk overzicht komt voor zowel ondernemers als 

consumenten van de werken, de verschillende fases en omleidingen. 

Idealiter ontsluiten we deze informatie via een website, en kan een ondernemer voor een bepaalde 

zone een bereikbaarheidsplannetje opmaken met vermelding van parkeermogelijkheden. De 

ondernemers kunnen deze plannetjes op hun beurt publiceren op hun website en kunnen de 

plannetjes meegeven aan hun klanten. 
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6.76.76.76.7 IIIINNOVATIENNOVATIENNOVATIENNOVATIE    

6.7.16.7.16.7.16.7.1 Wifi planWifi planWifi planWifi plan    

Het volledige winkelwandelgebied en de marktpleinen van de deelgemeenten werden sinds midden 

2015 voorzien van gratis wifi. 

Bij eventuele aanpassingen en uitbreidingen van het Wifi plan dient er gestreefd te worden dat de 

consument in elk afgebakend kerngebied gratis wifi ter beschikking heeft. 
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7777 BBBBRONNERONNERONNERONNENNNN    

Kennisnetwerk detailhandel 

Feitenfiches Kennisnetwerk Detailhandel, http://www.detailhandelvlaanderen.be/ 

Gemeentelijke profielschets Kortrijk, versie najaar 2015 

Agentschap Binnenlands bestuur, studiedienst van de Vlaamse Regering, www.lokalestatistieken.be 

UNIZO toekomst voor handel, UNIZO visie 2020 

UNIZO, http://www.unizo.be/publicaties/andere/toekomst-voor-handel  

Stadsmonitor, editie 2014 

Agentschap Binnenlands Bestuur, 

http://www.stadsmonitor.be/sites/default/files/atoms/files/Stadsmonitor2014.pdf  

Strategisch commercieel plan, een leidraad voor lokale besturen 

VLAIO, http://www.detailhandelvlaanderen.be/detailhandelsbeleid/leidraad-strategisch-

commercieel-plan  

Visie op detailhandelsbeleid Provincie West-Vlaanderen – ‘Naar de kern van de zaak’ 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/detailhandelsbeleid/visie-op-detailhandelsbeleid-van-

provincie-west-vlaanderen  

Resultaten enquête UNIZO Kortrijk 2016 

Nog niet publiek beschikbaar. 
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8888 VVVVERKLARENDE ERKLARENDE ERKLARENDE ERKLARENDE WOORDENLIJSTWOORDENLIJSTWOORDENLIJSTWOORDENLIJST    

Belfius Regionale steden (Cluster V13) 

De Belfius indeling is een indeling van de gemeenten in zestien clusters op basis van een 

sociaaleconomische studie. Kortrijk wordt ingedeeld als regionale stad. Andere regionale steden zijn: 

Sint-Niklaas, Roeselare, Turnhout, Mechelen, Vilvoorde, Genk en Aalst. 

Brutovloeroppervlakte 

Het geheel van stedenbouwkundig vergunde delen van het gebouw of gebouwencomplex al dan niet 

in meerdere bouwlagen, inclusief daaraan fysiek aansluitende en/of bouwtechnisch aansluitende 

constructies, met uitzondering van de delen van de verharding die tijdens openingsuren publiek 

toegankelijk zijn en bedoeld voor parkeren. 

Horecatypes 

Daghoreca 

Een horecazaak die voornamelijk geopend is tijdens de openingsuren van de winkels (8 – 18 

uur), bijvoorbeeld een koffiehuis, lunch- of tearoom. 

Vooravondhoreca 

 Een horecazaak die sluit na de standaard avondservice (ca. 22 uur), bijvoorbeeld een 

restaurant. 

Avondhoreca 

 Een horecazaak die sluit ten laatste om 1 uur, bijvoorbeeld een wijnbar. 

Nachthoreca 

Een horecazaak die beschikt over een nachtvergunning, bijvoorbeeld een ambiance café of 

discotheek. 

Dagelijkse goederen 

Goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. (Voorbeelden zijn 

groenten, fruit, vlees, brood, enz.) 

Detailhandel / retail 

Het leveren van fysieke goederen of diensten aan de consument. Meestal worden de termen 

detailhandel en retail door elkaar gebruikt. 

KBO (KruispuntBank van Ondernemingen) 

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd register waarin de gegevens van de 

Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Dit zijn zowel de handelsondernemingen, als de vrije 

beroepen. Afhankelijk van de aard van de onderneming voert een van de bevoegde diensten de 

gegevens van de onderneming in in de KBO: het ondernemingsloket, de griffies, de BTW of de RSZ. 

Periodieke goederen 

Goederen die met een zekere regelmaat, enkele keren per jaar, worden aangekocht. Hierbij gaat de 

aankoper actief uitkijken naar gewenste kwaliteit, prijzen, ... Voorbeelden hiervan zijn kledij, 

schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, enz. 

Stedenbouwkundige functies: Handelspanden / handelshuizen / handelswoningen 
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Types 

• Een woning met een kleine handelszaak (kleiner dan 100m², kleiner dan 50%) wordt beschouwd als 

een eengezinswoning. Wonen is de hoofdfunctie, handel is de ondergeschikte functie. 

• Een woning met een handelszaak groter dan 100m² en/of groter dan 50% wordt beschouwd 

als een handelswoning. Wonen en handel zijn beide hoofdfuncties. 

• Een handelszaak met een appartement. 

Functiewijzigingen 

• Het omvormen van een handelswoning naar een handelszaak met een appartement is niet 

vergunningsplichtig (hoofdfuncties blijven ongewijzigd, aantal woongelegenheden wijzigt niet). Tenzij 

dit gepaard zou gaan met werken aan de voorgevel of constructieve werken ofzo waardoor wel een 

vergunning nodig is. 

• Het omvormen van een handelswoning (woning plus handelszaak) naar een gewone woning is wel 

vergunningsplichtig aangezien één van de hoofdfuncties wijzigt. In dit geval wordt de hoofdfunctie 

handel gewijzigd in de hoofdfunctie wonen. 

• Het omvormen van een eengezinswoning met kleine handelszaak (kleiner dan 100m², kleiner dan 

50%) naar een gewone eengezinswoning is niet vergunningsplichtig omdat de handelsfunctie hier 

geen hoofdfunctie is. 

Uitzonderlijke goederen 

Niet-alledaagse aankopen met invloed op het budget. Deze worden doorgaans minder vaak dan 

jaarlijks gekocht en hiervoor wordt relatief veel tijd uitgetrokken. Voorbeelden zijn meubelen, 

huishoudapparaten, juwelen, enz. 

Verzorgingsgebied 

Het geografisch gebied van waaruit consumenten komen die in een gemeente goederen kopen. Dit 

betreft dus het gemeentelijk gebied (koopbinding) plus de omliggende gebieden (koopattractie) in 

een bepaalde straal. 

VRIND classificatie 

Een classificatie van steden volgens een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, “Vlaamse Regionale Indicatoren”. 

Kortrijk wordt ingedeeld bij de centrumsteden samen met Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Leuven, 

Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas. 

WVO 

Winkelvloeroppervlakte. Dit wordt bepaald door het werkelijke vloeroppervlakte van een gebouw te 

verminderen met de niet-verkoopruimten, zoals de oppervlaktes voor opslag, sanitair, keuken, enz. 

Hiervoor wordt ook soms de term ‘netto verkoopsoppervlakte’ gebruikt. 

 


