
 
 

Programma lokale economie in Leuven 

 

Groen wil de bondgenoot zijn voor een bruisende lokale economie in Leuven. En dat is niet nieuw, 

want de voorbije 3 jaar werkte Groen aan een traject rond lokale economie. De Werkgroep 

Ondernemen contacteerde handelaars en ondernemers voor gesprekken, ging in dialoog met Unizo 

en VOKA en bracht in 2016 samen met de werkgroep cultuur en Leuvenaars uit de beide sectoren een 

inspiratiebezoek aan Mechelen. Dat bezoek resulteerde ondermeer in een voorstel over leegstand en 

starters, analoog aan het Mechelse MEST vzw.  

In 2016 organiseerde Groen Leuven een succesvolle avond over ‘Bikenomics’ en in 2017 lieten we 

tijdens de ondernemersavond ‘Bedrijvig Groen’ 3 complementaire ondernemers getuigen in 

aanwezigheid van nationaal voorzitter Meyrem Almaci. Eerder dat jaar was Meyrem samen met leden 

van de werkgroep te gast bij IMEC en Content.  

De respons op dit driejarig traject was groot, inspirerend en positief. Het geeft goesting om Groen nog 

meer als bondgenoot van de lokale economie op de kaart te zetten. Het traject met de verschillende 

sessies en gesprekken vormt de basis voor ons programma ‘Lokale economie in Leuven’.  

 

We vatten de belangrijkste voorstellen samen in dit 17-punten plan : 

1) Een economisch profiel voor Leuven  

2) Eén snel en eenvoudig loket voor ondernemers (i.s.m. Unizo en VOKA) 

3) Slagkracht voor lokale ondernemers: Leuven Economic Board 

4) Een acquisitiebeleid met vestigingsondersteuning 

5) Ondersteuning en begeleiding voor iedereen die wil ondernemen, ongeacht leeftijd of afkomst 

6) Koploper worden inzake circulaire stadseconomie 

7) Ondersteun de creatieve sector van onderuit  

8) Nachtwinkels: meer samenwerking, inclusie, opvolging en nivellering 

9) Premie voor buurtwinkels in de deelgemeenten 

10) Horizontale werking: kruisbestuiving tussen verschillende domeinen 

11) Promoot Leuven internationaal voor duurzaam toerisme 

12) Contracteer 50% lokaal  

13) Pandfixers transformeren leegstand naar ruimte voor starters 

14) De bedrijvige kernen versterken 

15) Innovatieve accenten in het horecabeleid 

16) Slimme stadsdistributie, levering én ophaling. 

17) Maak de kenniseconomie zichtbaar in de stad : Leuven ademt innovatie. 

 

  



 
 

Een duidelijk economisch profiel voor Leuven 

Leuven heeft nood aan een hedendaagse visie op stadseconomie. Onze stad moet een profiel krijgen 

om zichzelf in Vlaanderen en daarbuiten op de kaart te zetten. Dat kan alleen maar door interactie 

tussen handelaars, horeca, KMO’s en de stad te organiseren. In dat netwerk kunnen de verschillende 

partners hun ideeën uitwisselen. Groen wil de nieuwe legislatuur inzetten met een grondige bevraging 

in alle handelswijken en op de bedrijventerreinen. Alleen zo kan het beleid gericht inspelen op de 

noden en opportuniteiten. 

Op basis van de participatieve oefening bepalen de Leuvense economische spelers, in samenspraak 

met het nieuwe stadsbestuur een profilering voor Leuven. Deze steunt op duidelijke accenten en een 

uniforme stadsmarketing doorheen alle geledingen. 

Eén van de elementen die Groen in ieder geval veel prominenter op de kaart wil zetten is de Leuvense 

kenniseconomie. Onze stad zou innovatie moeten uitstralen op alle mogelijke fronten. 

 

Lokaal ondernemerschap voor een bruisende economie  

Lokaal verankerde ondernemingen en KMO's zorgen voor duurzame werkgelegenheid, zeker in 

vergelijking met sommige multinationals. Ze spelen een belangrijke rol in het lokaal weefsel. Groen wil 

dat het stadsbestuur hen helpt om die rol ten volle te spelen. We zien de stad een actieve rol  spelen 

om hen te ondersteunen, de onderlinge uitwisseling te bevorderen (netwerking) en om hen met lokale 

actoren (bv. buurtbewoners, scholen, verenigingen…) in contact te brengen. Op die manier willen we 

ondernemers versterken, waarderen en hen een duidelijke stem geven. 

 

Enkele concrete voorstellen: 

- Alle ondernemers kunnen met hun vragen terecht in één stedelijk ondernemersloket, een 
samenwerking tussen stad, Unizo en VOKA.  Daarbij maken we geen onderscheid tussen 
doelgroepen, maar zetten we wel extra in op die ondernemers die extra barrières moeten 
overwinnen. Voor ondernemers met een migratieachtergrond is een samenwerking tussen 
UNIZO en etnisch diverse organisaties bijvoorbeeld wenselijk.  

- Leuven Economic Board. De stedelijke middenstandsraad krijgt een meer diverse 
vertegenwoordiging van lokale handel, horeca en KMO’s. Op dit forum luistert het 
stadsbestuur naar de noden van de lokale ondernemers, om hen daarna doelgericht te kunnen 
ondersteunen. Deze raad levert ook beleidsadvies.  

- Via originele formules zoals een city lab of een hackaton (= een bijeenkomst van ontwikkelaars, 
designers en mensen uit bedrijven die gezamenlijk aan uitdaging werken en binnen een 
beperkte tijdspanne tot een innovatieve oplossing komen)  doet de stad beroep op het creatief 
en ondernemend talent van de Leuvenaars. Zo geeft de stad een impuls aan iedereen die wil 
ondernemen (in de brede zin).   

- Minder administratieve lasten voor ondernemers via digitale toepassingen en begeleiding. 

De stad stelt databases open (open data) zodat ontwikkelaars die kunnen gebruiken voor 

allerlei toepassingen (apps). 

- Laagdrempelige netwerkmomenten, evenementen, beurzen, … brengen Leuvense 
ondernemers samen en promoten lokaal ondernemerschap.   

 



 
 

- Een versterkt acquisitiebeleid: we trekken proactief bedrijven aan die passen in het duurzaam 
en toekomstgericht economisch profiel dat we voor Leuven willen. Dat beleid richt zich niet 
alleen op grotere bedrijven (bv kenniseconomie), maar ook op kleinere maakbedrijven. 

- Bevragingen bij burgers per stadsdeel geven een beeld over welke winkels mensen in hun 

buurt willen. Die informatie kan zeer nuttig zijn voor potentiële starters.  

 

- Vestigingspremies aan startende buurtwinkels doen een nieuwe wind waaien in 

wegkwijnende winkelstraten en kleine woonkernen van de deelgemeenten. 

- Aandacht voor de creatieve sector is vanzelfsprekend. De creatieve sector is geen ‘aparte’ 
doelgroep. De stad ondersteunt en faciliteert: kruisbestuiving detecteren en stimuleren, 
verwevenheid organiseren, noden bevragen en daarop inspelen, netwerking, …  

- Creatieve ondernemers geven we visibiliteit door producten van de stad te laten ontwerpen 
door Leuvense ondernemers (bv relatiegeschenken, kledij van personeel,  stadsuniformen, 
ontwerp van herbruikbare bekers etc.). 

- We herwaarderen de markten, ondersteunen en promoten korteketeninitiatieven. 

 

- Uitbaters van nachtwinkels zijn ondernemers die een economische meerwaarde bieden en 

zelfs een ongebruikt potentieel hebben als buurtwinkels met een belangrijke sociale functie. 

Groen Leuven distantieert zich van het eenzijdig negatieve beleid dat deze ondernemers wil 

reduceren tot 'imagoverlagende winkels'. Daarom 4 focuspunten: samenwerking, inclusie, 

opvolging en nivellering. 

 

- Lokale maakbedrijven (zowel ambachtelijk als op vlak van slimme economie) bieden een 

enorm economisch en duurzaam potentieel. We ondersteunen de organisatie van meer 

visibiliteit van deze sector, vragen vertegenwoordiging in de hervormde middenstandsraad en 

ondersteunen waar mogelijk.  

 

- De stad versterkt het duurzaam internationaal toerisme en de troeven van onze Leuvense 

horeca. Dit is toerisme is positief voor de lokale bevolking, de handelaars en het milieu en 

verloopt onder goede sociale voorwaarden. De stad maakt het label De Groene Sleutel bekend 

bij de Leuvenaars en bezoekers. 

 

- De stad promoot de lokale handelaars en de nabije economie door deelname aan de 

campagne Zo Dichtblij (van Bond Beter Leefmilieu). We stimuleren op die manier de 

consument om op een duurzame manier inkopen te doen.  

 

- Lokale ondernemers kunnen via energie-audits en groepsaankopen, ondersteuning en advies 

ism diverse partners, hun onderneming energiezuinig maken.  

 

- Bij grote stadsbrede culturele projecten (bv. Utopia) kunnen ook winkels, onder meer via hun 

etalages of speciale initiatieven, meewerken.  

 

- De stad faciliteert initiatieven ivm buurtversterkende co-workingplaatsen. Op zo’n locatie 

kunnen bv. zelfstandigen, thuiswerkers, freelancers, … samen een werkplek (met oa printers 

en vergaderruimte) delen. Op zo’n plek kunnen mensen elkaar ontmoeten en zo ook nieuwe 

ideeën stimuleren. In de deelgemeenten kan dit bijvoorbeeld in de deelgemeentehuizen.  

 



 
 

- Waar mogelijk voert de stad een aankoopbeleid dat de lokale handelaars kan ondersteunen. 

We mikken daarbij op 50% lokale aankopen op Leuvens grondgebied. Een concreet voorbeeld 

is de aankoop van boeken door de bibliotheek. Zo’n opdracht zou moeten worden opgesplitst 

in percelen en de voorwaarden zouden zodanig moeten zijn dat lokale boekhandels kunnen 

meedingen.  

 

Leuven: de circulaire stad 

In de gesprekken en analyse ziet Groen vooral opportuniteiten voor een circulaire stadseconomie. 

Daarom willen we een stad die volop inzet op de economische mogelijkheden van de circulaire 

economie en zich positioneert als circulaire stad.   

Onze economie vandaag is lineair: van grondstoffen maken we een product, na gebruik wordt dat 

product afval. Dat is geen duurzame economie. Daarom willen we de beweging naar een circulaire 

economie maximaal stimuleren. De circulaire economie wil zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen 

gebruiken door materialen maximaal te hergebruiken. De circulaire of ‘kringloop’-economie werkt met 

nieuwe verdienmodellen (product-dienstcombinaties) en samenwerkingsvormen tussen bedrijven en 

andere actoren.   

De principes van die circulaire economie willen we verankeren in de verschillende beleidsplannen en 

samenwerkingsstructuren, zoals Leuven MindGate. Circulaire economie verdient een centrale plaats 

in het aantrekkings- en ondersteuningsbeleid van de stad, bij partnerschappen en samenwerkingen 

met kenniscentra. Ook in de eigen dienstverlening, activiteiten (bv renovatie) en aankopen kan de stad 

de circulaire economie een boost geven, en heeft de stad een voorbeeldrol te vervullen.  

 

Concrete voorstellen:  

- Circulaire aankopen en contracten leveren een ‘dienst’ in plaats van een product. Tegen het 
einde van de legislatuur (2024) verlopen alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens 
circulaire principes. Bijvoorbeeld verlichting: in plaats van lampen te kopen, betaalt de stad 
een bedrijf om in verlichting te voorzien voor enkele jaren. Zo stimuleren we het bedrijf om de 
meest duurzame materialen te gebruiken. 

- De principes van de circulaire economie komen in de bestekken.  

- De stad neemt deel aan pilootprojecten voor circulair aankopen.  

- Bij de herbestemming van grote bedrijfs- of andere gebouwen kiest de stad maximaal voor 
circulaire opties : voorbeeld site André Celis of Machiels. 

- De stad is een partner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire projecten willen 
opstarten. De stad organiseert infomomenten of gratis audits met en voor bedrijven over de 
circulaire economie. 

- Een bedrijventerrein(deel)manager zoekt op de verschillende KMO/industriezones, die 
manager manieren om materiaalkringlopen te sluiten (afval van het ene bedrijf wordt 
grondstof voor het andere) en kansen om materialen of onderhoud te delen. 

- Tijdens Meet Your Buyer-sessies komen lokale handelaars of bedrijven rechtstreeks in contact 
kunnen met de aankoopdiensten van stad en provincie.  

- De materialenbank als centrale circulaire hub is de plek waar startende ondernemers aan de 
slag kunnen met hoogwaardige reststromen.  



 
 
 

Nieuwe accenten voor de Leuvense horeca 

We stellen nieuwe accenten in het horecabeleid voor, met een duurzame toekomstperspectieven voor 

een kwalitatieve Leuvense horeca als doel.  

Concrete voorstellen 

- Een actieplan voor de Oude Markt brengt, na grondige verkenning van de 

toekomstmogelijkheden, nieuwe stimulansen. Een gedeeltelijke herprofilering van de Oude 

Markt, met ruimte voor andere functies dan enkel horeca. 

 

- Een gedeelde visie en toekomstplan stimuleert meer samenwerking tussen handel en horeca, 

en tussen horecazaken onderling. Meer samenwerking met andere sectoren en diensten, zoals 

toerisme, sport, cultuur, … geeft de horeca een boost.  

 

- Het mengen van functies brengt een interessant perspectief, een droge opsplitsing tussen  

horeca en handel (of andere functies) is niet altijd productief. 

 

- Een optimaal leveranciersbeleid zorgt voor slimme en duurzame leveringen en onderhoud.  

 

- De stad bekijkt om evenementen weer gelijkmatig te spreiden over de stad (en dus ok opnieuw 

op de Oude Markt).  

 

Kernversterking  

Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijk beleid. Het zorgt ook voor een 

versterking van de lokale economie en handel. Groen wil kernversterking planmatig aanpakken op 

lange termijn. We bakenen verschillende kernen duidelijk af en kiezen perimeters waarbinnen we een 

keuzegericht beleid voeren.  

We zetten in op het creëren van een bedrijvige kern die aaneengesloten én zichtbare bedrijvigheid 

planmatig afbakent, op maat van de lokale noden. We gaan voluit voor een creatieve aanpak van de 

verschillende kernen. 

Concrete voorstellen 

- We bouwen verder op de principes voor kernontwikkeling zoals die zijn uitgewerkt in het 

nieuwe ruimtelijk structuurplan voor Leuven. 

 

- De handelskern van Leuven biedt plaats voor een volwaardig commercieel-recreatief aanbod. 

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit (zowel voor de klant als distributie) staan centraal in 

onze aanpak. 

 

- Waar mogelijk biedt het DORV-concept (waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk 

loket één zijn)  biedt een antwoord op de  groeiende uitdaging van de deelgemeenten en 

kernen die langzaam zonder handelaars vallen. 

 

- In de economische kern is er meer dan alleen handel, ook diensten en vrije beroepen staan 

centraal. Panden die verschillende functies bundelen en de diensteneconomie maken we 



 
 

zichtbaar. Met branding, beleving en diverse evenementen maken we de aanwezigheid van 

ondernemingen in de kern zichtbaar. 

 

- Een gebruiksvriendelijke tool maakt thuislevering mogelijk voor Leuvense handelaars, zo 

maken we een duurzame koppeling tussen E-commerce en thuislevering. We gaan voluit voor 

een slimme stadsdistributie met hubs langs de belangrijkste invalswegen, gebaseerd op een 

concreet plan rond slimme logistiek. 

 

- Geen uitbouw van baanwinkels of shoppingcentra op de steenwegen rond Leuven. De stad 

weigert aanvragen buiten de kernen en gaat samen met ondernemers actief op zoek naar 

geschikte locaties binnen de kernen. De stad heeft hier sinds een recent decreet extra 

beleidsinstrumenten voor. Wat baanwinkels en shoppingcentra in omliggende gemeentes 

betreft, kiezen we om in overleg te gaan met de betrokken besturen en/of de Vlaamse 

overheid. 

 

- Slimme premies stimuleren detailhandel binnen de kernen, bijvoorbeeld voor 

verfraaiingswerken die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid in handelsgebieden verhogen. We 

zorgen voor gerichte premies die voldoende hoog zijn om versnippering van de middelen 

tegen te gaan. Voor een aantal zones (bv. delen van de Tiense- of de Naamsestraat) overwegen 

we een functieverplichting als handelszone, waardoor handelszaken voorrang krijgen op 

woningen. 

 

Aanpak van leegstand 

Een nieuwe vzw moet leegstaande panden zoveel mogelijk nieuwe bestemmingen geven. In Leuven 

staat heel wat bedrijfsruimte leeg. Omdat open ruimte nu al schaars is, wil Groen dat leegstaande 

panden zoveel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. De nieuwe vzw krijgt 3 kerntaken :  

1. startende ondernemingen begeleiden 

2. het aantrekken van eigenaars met leegstaande handelspanden of andere ruimtes die dienst 

kunnen doen voor ondernemingen 

3. kennis delen met ondernemers  

Verder is ons voorstel rond leegstand gericht op volgende aspecten: 

- Stel panden open als pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandigen en 

thuiswerkers. 

- Geef er een (tijdelijke) sociale/gemeenschappelijke functie aan. 

- Eigenaars die hun vitrine ter beschikking stellen van kunstenaars of met een 

(historische/handelsversterkende) foto afplakken, krijgen korting op de leegstandsbelasting. 

- Leegstaande bedrijfsgebouwen en handelspanden in woongebieden krijgen best een nieuwe 

(woon-)bestemming. 

- Hef een progressieve stedelijke leegstandsheffing. Hoe langer een gebouw leegstaat, hoe 

hoger de taks en hoe groter ook de stimulans om te renoveren of te verkopen. 

- De opbrengst van de heffingen zet de stad in om haar ruimtelijk beleid te ondersteunen, 

bijvoorbeeld met premies om leegstaande panden te renoveren.  

- Verlaten, leegstaande industriële 'brownfields', krijgen een invulling via administratieve en 

financiële ondersteuning van de Vlaamse brownfieldconvenanten. 

 


