
 

 

Thema: handel en ondernemen  

 

Geachte college 

Geachte schepen 

 

Vanuit onze BUUR-fractie willen we u graag aanspreken op het voorgestelde beleid inzake handel en 

ondernemen in onze gemeente. Exact een jaar geleden op de nieuwjaarsreceptie van de 

ondernemersclub, verraste u alle aanwezigen met de uitspraak dat u de komende legislatuur vól zou 

gaan voor een verhoging van het aantal arbeidsplaatsen in Houthalen-Helchteren. U sprak toen 

duizelingwekkende cijfers uit en beloofde duizenden nieuwe arbeidsplaatsen. 

Geen wonder dat wij als BUUR-fractie uitkeken naar dit meerjarenplan. We wilden immers graag 

weten op welke vooruitstrevende manier u dit bijkomend jobaanbod zou gaan creëren. Immers de 

nood aan bijkomende jobs is er. De werkloosheidsgraad in onze gemeente ligt met 8,2% flink hoger 

dan het Limburgse gemiddelde van 7,1%. Hierbij valt trouwens op dat het aandeel werkzoekenden 

in de leeftijdscategorie 55-64 jaar de laatste jaren flink stijgt.  

De oppervlakte aan bedrijvigheid groeit in Houthalen-Helchteren ook niet mee met de oppervlakte 

aan bewoning en bebouwing. Waar in 2005 de oppervlakte voor bedrijvigheid in onze gemeente nog 

op 22,8% lag, is dat intussen gezakt tot net 20%. 

Ook op vlak van handel boert Houthalen-Helchteren niet goed. In 2013 kende onze gemeente  537 

handelspanden waarvan er 501 effectief gevuld waren, in 2019 daalde dat aantal tot 505 

handelspanden met slechts 441 panden die een effectieve invulling kregen. Daar waar we in 2013 

nog een leegstandscijfer hadden van 6.7% bij onze handelspanden, is dat intussen dus meer dan 

12%!  Waar we in 2013 in onze gemeente nog 200 effectieve winkels hadden, is ook dat de voorbije 

jaren gezakt naar nog 163 winkels in 2019.  

Allemaal cijfers die aantonen dat er dringend nood is aan een beleidsaanpak die enerzijds een 

klimaat en een omgeving creëert waarbinnen nieuwe ondernemingen zich aangetrokken voelen 

om zich in onze gemeente te vestigen. Een beleidsaanpak ook die anderzijds het handelsleven, de 

handelskernen in onze gemeente verlevendigd, opwaardeert én duurzaam aantrekkelijk maakt 

voor zowel de ondernemer als de burger die er zijn inkopen doet. Met deze tendenscijfers én uw 

ambitieuze uitspraken, was het dus reikhalzend uitkijken naar de aanpak hierrond in het 

meerjarenplan van deze bestuursmeerderheid.  

Een eerste vaststelling die we maken, is dat op het beleidsdomein Ondernemen het jaarlijks 

exploitatiebudget niet verhoogt ten opzichte van het verleden en de komende jaren dus blijft steken 

op 279.096 euro. Niet meteen een financieel plaatje waaruit veel vernieuwende ambitie blijkt. Ook 

de ondersteuning van de handelaarsverenigingen groeit niet: 45.000 euro voor de handelaarskern 

van het Centrum en amper 15.000 euro voor deze van de deelkernen. Voor het 

bedrijventerreinmanagement ontvangt onze gemeente jaarlijks 77.430 euro vanuit Vlaio. Aan de 

uitgavenzijde merken we een bescheidener ambitie met jaarlijks een uitgave van 66.230 euro inzake 

het bedrijfsterreinenmanagement. Ook hier: bedragen die gelijk zijn aan de voorbije jaren, bedragen 

die geen groeiambitie weerspiegelen op dit vlak.  
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In het overzicht van de investeringen die dit bestuur voorstelt, staan –dat geven we graag toe- wel 

een aantal investeringsprojecten die inzake de verbetering van de handelsomgevingen positief zijn. 

Het feit dat ook deze legislatuur middelen ingeschreven zijn om zowel de Koolmijnlaan als de Weg 

naar Zwartberg op mobiliteitsvlak een vernieuwde invulling te geven, is positief. Ook de voorbije 

legislatuur waren deze projecten voorzien maar werden ze niet gerealiseerd. We hopen als BUUR-

fractie dan ook dat het ditmaal niet bij beloftes blijft. Het valt ons wel op, in negatieve zin, dat er 

voor de handelskern van Helchteren geen bijkomende positieve maatregelen zijn ingeschreven. 

Ook het gegeven dat deze bestuursmeerderheid zo’n 2 miljoen euro inschrijft op middellange termijn 

voor de centrumontwikkeling gekoppeld aan de Noord-Zuid, is op zich positief. Dit plan wordt geënt 

op de realisatie van de Noord-Zuid. Intussen weten we dat die realisatie nog 10 jaar op zich zal laten 

wachten. Willen we ons handelscentrum in leven houden, kunnen we daar niet op wachten. Er zal 

dus een versneld plan moeten komen dat zich richt op het handelsgebied in Houthalen-Centrum. Als 

BUUR-fractie stellen we dan ook voor om snel een open en positieve dialoog hierrond aan te gaan 

met én het beleid, én ontwikkelaars maar zeker ook met de handelaars en ondernemers in het 

betrokken gebied. Onze handelkernen hebben NU nood aan nieuwe zuurstof. Al jaar en dag is de 

toegankelijkheid en de uitstraling van het handelscentrum een ramp. Ook de aantrekkelijke 

belevingsgraad ligt veel te laag. We moeten in staat zijn om hier op korte termijn structurele 

verbeteringen in te realiseren die de leefbaarheid voor dit centrum, en de aantrekkelijkheid voor het 

cliënteel verbeteren.  

Wat ons als BUUR –fractie zorgen baart, is dat er aan de andere zijde van de medaille ingrepen 

gepland worden die een omgekeerd effect kunnen hebben op de groei en bloei van handel en 

ondernemen in Houthalen-Helchteren. Deze meerderheid voorziet op langere termijn mogelijk een 

projectopstart inzake de centrumontwikkeling . Maar we zien ook dat er veel eerder maatregelen 

genomen worden die een mogelijk negatieve impact hebben. Zo stellen we als BUUR-fractie 

inderdaad vast dat vanaf 2021 deze meerderheid een parkeerretributie wil invoeren in onze 

gemeente. Zonder dat we de handelskernen aantrekkelijker maken, gaan we dus op dat moment wel 

een bijkomende kost vragen aan onze inwoners om onze centra aan te doen. Of die aanpak de groei 

van onze handelskernen bevordert, durven we luidop in vraag te stellen. Burgers zijn zeker bereid 

een bijkomende inspanning te leveren, maar dan moet daar wel iets tegenover staan en dat is in 

deze niet het geval.  

Ook de ondernemingen krijgen een flinke rekening toegeschoven. Er komt een belasting op het 

verspreiden van drukwerken, ingeschaald op 200.000 euro. Ook de bedrijfsbelasting wordt flink 

hoger ingeschaald op 612.000 euro per jaar, daar waar dat de voorgaande jaren 345.000 euro was. 

Zowat een verdubbeling dus. Maar wel een verdubbeling die vooral de kleinere ondernemingen in 

onze gemeente zal treffen, aangezien het maximumbedrag van de bedrijfsbelasting op 12.000 euro 

wordt gelegd. De grotere ondernemingen voelen deze taxshift niet echt, de kleinere des te meer. Dit 

beleid zorgt er dus voor dat de komende jaren onze ondernemers via verschillende kanalen een 

flinkere rekening gepresenteerd krijgen, maar daartegenover staan weinig of geen positieve ingrepen 

die de groei van het ondernemersveld bevorderen. Of we hiermee het ondernemersklimaat in onze 

gemeente positief beïnvloeden, durven we als BUUR opnieuw luidop te betwijfelen. 

Beste schepen, vanuit onze fractie willen we u dan ook vragen hoe u met deze wetenschap; meer 

bepaald het niet groeien van investeringsmogelijkheden voor bedrijfsterreinmanagement, het niet 

groeien van ondersteuningsmogelijkheden voor onze lokale handelaars én het invoeren van flinke 

belastingverhogingen én een parkeerretributie u toch wil slagen in uw nobel opzet om de komende 

jaren meer bedrijven naar  onze gemeente te lokken en op die manier het aantal arbeidsplaatsen in 

Houthalen-Helchteren flink op te krikken, zoals u eerder beloofd hebt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


