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LOKALE ECONOMIE  

De versterking van onze lokale ondernemers gaat hand in hand met de versterking van 

onze handelskernen. Op alle beleidsniveau’s wordt al jaren gesproken over kernversterking, 

maar Groen wil die mooie woorden nu ook eens omzetten in concreet beleid. Dat vergt een 

coherent beleid op diverse domeinen. Stedenbouw kan een hefboom zijn om niet alleen het 

vergunningenbeleid, maar ook het fiscaal beleid aantrekkelijk te maken om in het centrum te 

(blijven) investeren. Aan files hebben ondernemingen ook niets. Ongewijzigd beleid maakt de 

files langer en langer, dus ook op vlak van mobiliteit moet uit een ander vaatje getapt worden. 

De fiscale druk, bovenop de hoge huurprijzen maken het moeilijk om in Merelbeke een 

gezonde onderneming te runnen. 

Tijd voor een andere visie, een ander beleid. Tijd voor een ondernemend Merelbeeks bestuur. 

Groen zet volop in op de kernen van onze (deel)gemeenten. Veilige, gezonde en bedrijvige 

kernen. Niet alleen om de open ruimte te bewaren – meteen ook goed voor land- en 

tuinbouwondernemingen – maar evenzeer een keuze voor een sterk kloppend, lokaal sociaal 

en economisch hart. De economie van morgen is duurzaam, lokaal en sociaal! 

 RUIMTELIJK BELEID ALS  HEFBOOM VOOR LOKALE ECONOMIE 1.

Stedenbouwkundige afbakening handelscentra – beleid op maat 

Overal verspreid op ons grondgebied zijn handelszaken, supermarkten, grote en kleine 

ondernemingen terug te vinden. De centra lopen leeg. De warme bakker is niet meer en ruimt 

plaats voor ketens langs de grote invalswegen. Ruimte voor terrasjes is er niet, het aantal cafés 

kan je op 1 hand tellen. Er schort iets grondig aan het ruimtelijk beleid. 

Groen wil een stedenbouwkundige afbakening van de handelskernen. Zo kunnen we 

beleid voeren op maat van de lokale noden. Wie in kansrijke handelskernen investeert, 

onderneemt of er reeds actief is mag rekenen op ondersteunende maatregelen, extra visibiliteit 

en een aangepast fiscaal regime. Aanpassings- en verfraaiingswerken in deze kansrijke 

handelscentra kunnen daarbij ook rekenen op slimme premies. In de kleinere dorpskernen 

kiezen we voluit voor het DORV-principe. Dat is een concept waar dorpswinkel, sociale 

ruimte en gemeentelijk loket één zijn. Het ontstond in Duitsland waar een leraar niet langer 

kon aanzien hoe lokale handelaars uit zijn gemenete verdween en daarmee ook de 

ontmoetingsplaatsen voor vele burgers. DORV kan uit het Duits “Dienstleistung und Ortsnahe 

Rundum Versorgung” vertaald worden als “Service en lokale zorg”. 

Behoud open ruimte – zuurstof voor economie 

Om onze dorpskernen echt te laten bruisen moeten we ophouden de resterende open ruimte 

te betonneren. Elke extra ingenomen open ruimte betekent langere files, langere rijtijden, 

minder grond voor land- en tuinbouw en dus ook een veelheid aan economische kosten. De 

versnippering in het ruimtelijk beleid is een handicap voor sterke kernen. Groen zet in op een 

toekomstgericht ruimtelijk én mobiliteitsbeleid waar iedereen beter van wordt. Zie meer in 

detail de hoofdstukken Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. 



Wonen boven winkels 

We stimuleren het wonen boven winkels met doelgerichte premies. Bij grote 

renovatiewerken schrijven we voor dat een aparte toegang wordt gemaakt voor de 

bovenliggende woning indien de gevel breed genoeg is. 

Pop-ups en co-working bij leegstand 

Leegstand heeft een enorm negatieve impact op de nabije handelspanden en op de 

belevingswaarde en kwaliteit van de publieke ruimte. Met Groen faciliteren we tijdelijke 

pop-ups en co-workingplaatsen. Startende ondernemers kunnen op die manier proeven van 

een eigen zaak en/of kostenbesparend ruimte, middelen en expertise delen met elkaar. 

Structureel leegstandsbeleid (R.O.) 

Groen voert een beleid dat leegstand structureel aanpakt. Al te vaak wordt met leegstaande 

panden – ongeacht de bestemming – gespeculeerd. Wie herinnert zich nog de twee prachtige 

villa’s aan de Zwijnaardsesteenweg ter hoogte van de rotonde? Jaren geleden gesloopt na 

lange periode van leegstand, maar er is nog steeds geen nieuwe ontwikkeling. Dit verhoogt de 

druk op de open ruimte en stuwt de prijzen van woningen en appartementen omhoog (lager 

aanbod). 

Gezonde, groene publieke ruimte 

In een centrum waar het aangenaam toeven is, blijft de consument langer en keert hij vaker 

terug. Groen wil de publieke ruimte zachter inrichten met extra groen en water. Het 

kerkplein, als schoolvoorbeeld van een kale vlakte, krijgt een facelift zonder de commerciële 

potenties te fnuiken. We voegen groene elementen toe die zuivere lucht, schaduw en een 

aangename beleving meebrengen. Daarnaast is de kind- en ouderentoets voor Groen één van 

de hoekstenen voor een veilige en kwalitatieve omgevingsaanleg. 

 SLIMME MOBILITEIT = EEN BEREIKBARE ECONOMIE 2.

Een bereikbare mobiliteit als economische motor voor Merelbeke 

In samenwerking met de adviesraad voor lokale economie, het handelscentrum en de Dekenij 

De Drie Gemeenten willen we win-win situaties creëren die enerzijds de omzet bij onze 

handelaars ten goede komt en anderzijds het mobiliteitsprobleem moet helpen oplossen. Lees 

er meer over in het hoofdstuk Mobiliteit en ons fietsbeleidsplan. 

Bewegwijzering 

Een goeie bewegwijzering en afspraken met GPS-fabrikanten zorgt voor een veilig, vlot en 

efficiënt transport van en naar ondernemingen. Groen wil de huidige bewegwijzering onder de 

loep nemen en aanpassen waar nodig. 
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 EEN DEEL- EN CIRCULAIRE ECONOMIE, VOOR ÉN DOOR 3.

BURGERS 

Ondersteuning deelsystemen, repaircafés, geefpleinen en rommelmarkten 

Groen ondersteunt en stimuleert deelinitiatieven en repaircafés. Delen en repareren 

voorkomt een overmatig gebruik van grondstoffen en stimuleert sociale contacten. Niet alleen 

voor burgers, maar zeker ook voor ondernemingen wordt fiets- en autodelen een middel om 

de files te verminderen, de uitstoot te beperken en kosten te delen. In elke deelgemeente 

willen we dat autodelen voet aan de grond krijgt en samen met de ondernemers maken we 

werk van duurzame mobiliteit door de uitbouw van alternatieven in bedrijfsvervoersplannen, 

op maat van en voor elk bedrijf.  

Koppeling wekelijkse markt en lokale handelaars 

Groen heeft met succes geijverd voor een wekelijkse markt in Merelbeke. Met Groen willen 

we deze markt nog meer verstrengelen met de lokale economie. Een lokaal bestuur kan 

daarvoor steeds vaste plekken voorbehouden aan lokale handelaars, producenten van korte-

keten voedsel, verenigingen of initiatieven. 

Een Buurderij in Merelbeke 

De lokale landbouw staat al jaren onder druk. Een bescherming van de resterende open 

ruimte is een eerste, evidente keuze om het tij te keren (link R.O.). Daarnaast is een sterke 

koppeling tussen producent en consument een middel om de landbouw te versterken en 

opnieuw onderdeel te laten uitmaken van de lokale gemeenschap. We ondersteunen en 

faciliteren lokale landbouwers en ondersteunen bestaande initiatieven zoals de Voedselteams, 

die actief werk maken van een korte voedselketen. Op de wekelijkse markt voorzien we een 

eigen, zichtbare stek voor hen. Deze Buurderij wordt een begrip in Merelbeke en stimuleert 

actief de aankoop van lokaal geproduceerd voedsel. Daarnaast kunnen onze inwoners kennis 

maken met de mensen die ons voedsel maken. Dit past tevens in onze visie rond klimaat, 

gezondheid en eerlijke handel. 

Partnerschap met burgercoöperaties verder uitbouwen en ondersteunen 

Burgercoöperaties hebben als voordeel dat de financiële middelen lokaal verankerd blijven en 

de winsten ook terugkeren naar diezelfde burgers. Het medezeggenschap van de burger-

aandeelhouder stimuleert investeringen in de lokale buurt ten dienste van de gemeenschap. 

Groen wil de bestaande coöperaties verder helpen uitbouwen en hierbij ondersteunend 

optreden. We moedigen onze burgers aan om nieuwe coöperaties op te starten. Het zijn 

ideale structuren om bijvoorbeeld goedkoper te wonen (huren aan de eigen coöperatie) of 

efficiënter te investeren in hernieuwbare energie (bijvoorbeeld door het plaatsen van 

zonnepanelen op publieke gebouwen, scholen, bedrijven, enz.). 

Kleinschalige burgercoöperaties zijn ook een ideale structuur om versneld en goedkoper werk 

te maken van energiezuiniger gebouwen (groepsaankopen en -renovaties van verschillende 

panden tegelijk). 



 LOKALE ONDERNEMERS, PARTNERS VAN EEN 4.

KLIMAATVRIENDELIJKE TOEKOMST 

Duurzaam ondernemerschap stimuleren 

Groen stimuleert de omslag naar een ecologische economie. We zetten in op duurzaam 

ontwikkelde en beheerde bedrijventerreinen. Veilige, gezonde en aangename 

werkomgevingen stimuleren ook ecologisch ondernemerschap. Groen wil daarnaast ook 

inzetten op gesloten kringlopen, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt 

voor het andere. En de mobiliteit kan samen georganiseerd worden met 

bedrijfsvervoersplannen voor de ondernemingen of voor een ganse site. 

Energiezuinige ondernemingen 

Met Groen zoekt Merelbeke een partner om energie-audits uit te voeren bij lokale 

ondernemingen. We organiseren groepsaankopen en geven aanbevelingen om de 

onderneming energie- en klimaatvriendelijker te maken. 

Een Merelbeekse Kringwinkel 

Hoewel er veel vraag is naar hergebruik van spullen is er in Merelbeke nog geen lokale 

vestiging van de Kringwinkel. Groen wil de volgende legislatuur een concrete locatie 

vastleggen en toewijzen voor een Merelbeekse Kringwinkel. We zorgen voor een voldoende 

hoge gemeentelijke tonnagevergoeding voor de inzameling van nog herbruikbare spullen en 

maken goede afspraken. Zo krijgen afgedankte spullen een tweede leven in plaats van duur 

verwerkt te worden. 

Lokaal aankopen, ook als overheid! 

Een bestuur dat pleit voor een sterke lokale economie is het zichzelf verplicht ook zoveel als 

mogelijk lokaal producten en diensten aan te kopen. Een gemeente kan haar koopkracht 

gebruiken om de lokale en circulaire economie te stimuleren. Waar we vandaag nog te vaak 

een toevlucht zien in goedkope raamcontracten van intercommunales zoals Farys, kiest 

Groen resoluut voor bestekken om lokale ondernemers alle kansen te geven. 

Intercommunales delen hun winst immers slechts uit aan hun aandeelhouders. Lokale 

ondernemingen daarentegen zijn vaak sponsor van lokale verenigingen en allerhande 

festiviteiten. Met een beleid in dienst van de lokale ondernemer vloeit een deel van de 

investering rechtstreeks terug ten voordele van de eigen gemeente en haar burgers. 


