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1. INLEIDING

1.1 Doelstelling

Met voorliggend onderzoek en advies gaat BRO België in op het
verzoek van de gemeente Brecht om een voorstel uit te werken
voor de opmaak van een detailhandelsplan en een daaraan gekop-
peld actieplan. Deze studie heeft tot doel een strategisch-
commerciële visie op te stellen voor de handelskernen van Brecht
en haar deelgemeenten. Deze visie dient niet enkel een basis te
vormen voor het toekomstig ruimtelijk en socio-economisch beleid
maar dient eveneens te resulteren in een aantal concrete beleids-
aanbevelingen.

1.2 Aanleiding

De gemeente Brecht wenst dit detailhandelsplan te laten opmaken
in het kader van de opmaak van het RUP voor Brecht-centrum en
een aantal vastgestelde ontwikkelingen:
• De aanleg van een nieuw station op de hoge-snelheidslijn Ant-

werpen-Rotterdam. Deze zal de ontsluiting van Brecht en ruime
omgeving sterk verbeteren. Deze nieuwe ontsluiting zou ook
zijn weerslag kunnen hebben op de (bestaande) detailhandel.

• Er zal een ringweg rond het centrum worden aangelegd, die
het centrum zal moeten gaan ontlasten van doorgaand verkeer.

• Er zal een nieuwe KMO zone worden gerealiseerd.

Naast deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn er ook nog een aantal
andere ontwikkelingen die de noodzaak voor een nieuwe detail-
handelsvisie aantonen. Het gaat hierbij om:
• een sterke aangroei van de bevolking. In 2007 groeide de be-

volking met circa 440 inwoners. Verwacht wordt dat deze groei
zich de komende jaren zal verder zetten;

• het beperkte aanbod van handelszaken onder andere op het
gebied van funshoppen;

• het beperkte aanbod van filiaalbedrijven;
• een verschraling van het aanbod, waardoor het voorzieningen-

niveau op het gebied van detailhandel en daarmee ook het
woon– en leefklimaat in Brecht onder druk dreigen te komen.

1.3 Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk leidt het totale rapport kort in en het tweede
hoofdstuk geeft een bondige samenvatting van het voorliggende
rapport. In hoofdstuk drie bekijken we de gemeente Brecht van
naderbij: waar is de gemeente Brecht gelocaliseerd, is de gemeente
makkellijk bereikbaar, wat zijn de socio-demografische kenmerken
van de bevolking enzovoort. Het vierde hoofdstuk werpt een blik
op de reeds bestaande beleidsvisies en dit zowel op gewestelijk,
provinciaal als gemeentelijk niveau.

De analyse van het commerciële aanbod in de gemeente Brecht
gebeurt in het vijfde hoofdstuk en het detailhandelsaanbod in de
regio van Brecht bespreken we kort in hoofdstuk 6. Na de aanbod-
zijde kijken we in hoofdstuk 7 naar de vraagzijde en gaan we na in
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welke mate de Brechtse bevolking in Brecht aankopen doet. Hier
bespreken we ook de resultaten van de passantenenquête die werd
gehouden bij de bezoekers van de centrumgebieden van Brecht.
Het volgende hoofdstuk geeft de resultaten weer van de schriftelij-
ke enquête die werd gehouden onder alle handelaars van Brecht. In
welke mate de detailhandel in Brecht goed of minder goed functi-
oneert, bepalen we in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 licht de trends en
ontwikkelingen toe die momenteel een belangrijke invloed hebben
op het detailhandelslandsdchap. Op basis van de informatie uit de
tien eerste hoofdstukken kunnen we in hoofdstuk 11 een SWOT
(sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingn) analyse opstellen die, in
combinatie met de uitkomsten van de workshop, uitgangspunten
formuleert voor de verdere visiebepaling. Deze totale visie doen we
uit de doeken in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 geeft aan welke
instrumenten het gemeentebestuur kan hanteren ter uitvoering
van deze visie.
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2. SAMENVATTING

Aanleiding tot de opdracht
De gemeente Brecht heeft BRO België opdracht gegeven om voor
haar handelskernen een strategisch-commerciële visie op te stellen.
De noodzaak hiervoor vloeit voort uit het feit dat:
• de ontsluiting van Brecht in de toekomst sterk zal verbeteren

door haar aansluiting op de HSL-lijn Breda-Antwerpen;
• de bevolking de komende jaren zal aangroeien;
• er een nieuwe ringweg rondom het centrum wordt aangelegd

waardoor het centrum van Brecht ontlast zal worden van het
vele vrachtverkeer en filevorming;

• het aanbod van detailhandel in de gemeente Brecht erg be-
perkt is.

Belangrijkse kenmerken gemeente Brecht
De gemeente Brecht telt momenteel circa 27.500 inwoners, ver-
spreid over de deelgemeenten Brecht (9.100 inwoners), Sint-
Lenaarts (6.250 inwoners) en Sint-Job-in-‘t-Goor (12.000 inwoners).
Naar verwachting zal dit aantal groeien tot circa 30.000 a 35.000
inwoners in 2018. De bereikbaarheid van de gemeente Brecht is
goed te noemen. Zowel de deelgemeente Sint-Job-in’t-Goor als de
deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaarts zijn via op- en afritten van
de E19 (Breda-Antwerpen) goed bereikbaar, alhoewel hierbij wel
opgemerkt moet worden dat de aansluiting van de deelgemeente
Brecht en Sint-Lenaarts op de E19 eenzijdig is (alleen vanaf Ant-
werpen en naar Breda).

Overkoepelende beleidsnotas
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Brecht aangemerkt als
een Buitengebiedgemeente, dat wil zeggen dat stedelijke ontwik-
kelingen zoveel mogelijk beperkt worden en uitsluitend gericht
mogen zijn op de eigen behoeften. In het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan behoort het zuiden van Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor)
tot het bebouwd perifeer landschap en het noorden (Brecht en Sint-
Lenaarts) tot het open agrarisch landschap.
Het Ruimtelijk Structuurplan Brecht verdeelt Brecht in twee hoofd-
ruimten: Brecht-Zuid als sterk verstedelijkt gebied en Brecht-Noord
als een sterk agrarisch gebied. Belangrijke punten in het Ruimtelijk
Structuurplan Brecht zijn verder:
• Het weren van doorgaand verkeer in de dorpskernen door de

aanleg van een nieuwe ringweg;
• Specifieke functies voor de deelgemeenten;
• De komst van het station Noorderkempen.

Detailhandelsaanbod
Momenteel zijn in de gemeente Brecht circa 115 winkels gevestigd
met een gezamenlijke omvang van bijna 26.000 m² wvo. Van het
totaal metrage is circa 40% gevestigd in de deelgemeente Brecht,
circa 30% in Sint-Job-in-‘t-Goor en eveneens circa 30% in Sint-
Lenaarts. Wanneer het aanbod in de gemeente Brecht vergeleken
wordt met het winkelaanbod in andere gemeenten in België met
een vergelijkbaar aantal inwoners blijkt dat het aanbod in Brecht
vrij beperkt is. Met name geldt dit voor niet-dagelijkse goederen.
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In de deelgemeente Brecht worden twee concentratiegebieden
aangetroffen, nl in en om de Gemeenteplaats (het centrum) en bij
de Ringlaan/Bethovenstraat (kleine concentratie van baanwinkels).
In Sint-Lenaarts is er een klein centrumgebied (Dorpsstraat en
rondom de kerk) en in Sint-Job-in-‘t-Goor wordt een tweetal con-
centratiegebieden aangetroffen, nl. bij het kruispunt Handelslei /
Beukenlei (voortaan wordt in het rapport gesproken over het
Kruispunt, hiermee refereren we naar het kruispunt Handels-
lei/Beukenlei in Sint-Job-in’t-Goor) en in de Brugstraat (nabij de
Korte Nieuwstraat). Naast deze centrumgebieden is er nog een
aanzienlijke hoeveelheid verspreid gelegen winkels. Het verspreide
aanbod maakt circa 50% van het gehele detailhandelsaanbod in de
gemeente voor haar rekening.

Concurrentie in de regio
Het detailhandelsaanbod in de gemeente Brecht ondervindt veel
concurrentie van de nabij gelegen steden Antwerpen en Breda.
Maar daarnaast ook van Brasschaat, Hoogstraten,  Malle, Schilde en
Schoten.

Koopstromen
Wanneer naar de koopstromen in Brecht wordt gekeken blijkt dat
deze vooral lokaal verzorgend zijn. Zo binden de winkels op het
gebied van dagelijkse goederen circa 80% van het totale beste-
dingspotentieel. Dat is in vergelijking met andere soortgelijke ge-
meenten normaal. Op het gebied van niet-dagelijkse artikelen is de
binding – zeker in vergelijking met andere soortgelijke gemeenten -
erg laag, nl. circa 30%. Gezien het geringe aanbod in de gemeente
van winkels op het gebied van niet-dagelijkse artikelen is dat niet

verwonderlijk. Onderzoek is tevens gedaan naar de herkomst van
de consumenten in de handelskernen van de gemeente. Uit dit on-
derzoek kwam naar voren dat slechts circa 10% van alle bezoekers
van buiten Brecht komt. Slechts bij de baanwinkelconcentratie aan
de Ringweg zijn wat meer bezoekers (circa 25%) afkomstig van
buiten de gemeente Brecht.

Economisch functioneren
Op basis van diverse kengetallen is berekend dat momenteel in de
gemeente Brecht een omzet gerealiseerd wordt van circa  € 58 mil-
joen op het gebied van dagelijkse artikelen en van ruim  € 22 mil-
joen op het gebied van niet-dagelijkse goederen. Wanneer deze
cijfers vergeleken worden met gemiddelden in Vlaanderen blijkt
dat de omzet in Brecht op het gebied van dagelijkse goederen
goed scoort. Op het gebied van niet-dagelijkse artikelen ligt de
gemiddelde omzet enigszins onder het Vlaams gemiddelde. Dit
wordt echter veroorzaakt door het hoge metrage winkels in de
sectoren plant en dier en wonen.

Ondernemers aan het woord
Ook aan ondernemers is (in een schriftelijke enquête onder alle
ondernemers in de handelskernen en in de vorm van een workshop)
naar hun mening gevraagd over de handelskernen in Brecht. Over
het algemeen vond men (50%) dat de centra van Brecht en Sint-
Job-in-‘t-Goor matig bereikbaar waren en dat de parkeergelegen-
heid onvoldoende was. Als verbeteringsvoorstellen werden vaak
genoemd:
• Het gezelliger inrichten van de centrumgebieden;
• Het concentreren van de handelszaken;
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• Promotie van het centrum;
• Meer parkings aanleggen;
• Het realiseren van grotere ruimtes om ook grotere winkels (bij-

voorbeeld ketens) te kunnen aantrekken;
• Geen dienstverlenende functies op gelijkvloerse verdieping van

nieuwe gebouwen;
• Realisatie van de Ringweg en
• De realisatie van een nieuw op- en afrittencomplex.
Daarnaast kwam ook duidelijk naar voren dat het centrumgebied
van de deelgemeente Brecht aanzienlijk meer ontwikkelingsmoge-
lijkheden heeft dan de centra van Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-
Goor. Voor Brecht centrum worden op voorwaarde dat er zowel
ruimtelijk als functioneel aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd
worden zelfs mogelijkheden gezien om een bovenlokale verzor-
gingsfunctie te gaan vervullen. Voor Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-
Lenaarts blijven deze gehandhaafd op een lokaal verzorgende
functie.

Trends en ontwikkelingen
Er is een toenemende tendens naar kleinere huishoudens en ver-
grijzing. Hierdoor komen kleinere supermarkten in woonbuurten
meer in trek. Het autobezit neemt steeds toe, waardoor consumen-
ten in de gelegenheid zijn om ook eens elders boodschappen te
gaan doen of te winkelen.
Winkelen is een belangrijke vrijetijdsactiviteit. Winkelen moet
daarom leuk zijn in een aangename verblijfsomgeving. Boodschap-
pen doen en doelgerichte aankopen moet makkelijk en efficiënt
kunnen plaatsvinden.

Het belang van internet neemt steeds verder toe, maar zal de win-
kel nooit verdrijven.
Winkels vinden het prettig om bij elkaar te zitten. Dit levert zowel
voor de consument als voor de exploitant voordelen op. Schaalver-
groting en ook schaalverkleining doet zich in alle branches voor.
Belangrijke tendensen in het aanbod zijn verder filialisering, bran-
chevervaging, internationalisering, langere openingstijden en mar-
keting.

SWOT-analyse
Sterkten Zwakten
• Op –en afrit autosnelweg

Brecht en Sint-Job
• Aanbod levensmiddelen
• Sterk supermarktenaanbod
• Sterke lokale zelfstandigen
• Hoge binding aan winkels in

levensmiddelen
• Kwalitatieve uitstraling van de

handelszaken
• Rustieke karakter van de Ge-

meenteplaats
• Buurtvoorzieningen in de

deelgemeenten
• Culturele voorzieningen, Ge-

meentepark
• Actieve handelsverenigingen
• Tevreden consumenten
• Dag. sector functioneert goed

• Eenzijdige op –en afrit van
de E19 in Brecht

• Beperkt aanbod niet-
dagelijkse artikelen

• Weinig ketens in centrum-
gebieden

• Aanbod is verspreid over drie
deelkernen

• Lage binding aan winkels in
niet-dagelijkse goederen

• Zwaar en doorgaand verkeer
door Brecht en Sint-Job

• Weinig sfeer in de centrum-
gebieden

• Visibiliteit Gemeenteplaats is
zwak

• Inrichting van bepaalde stra-
ten is niet optimaal
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Kansen Bedreigingen
• Bestuurlijke aandacht voor

detailhandelsproblematiek
• Draagvlak bij ondernemers
• Bevolkingstoename
• Hoge inkomens
• HSL station
• Centrumring waardoor cen-

trum Brecht wordt ontlast
• Ontwikkeling gebied achter

de kerk en de hoek Gasthuis-
straat/Hofstraat

• Winkelcentra in de omge-
ving (Antwerpen, Breda,
Schoten, Brasschaat, Hoog-
straten)

• Internetaankopen
• Baanwinkels aan de Ring-

laan/Bethovenstraat
• Verschillende oriëntatie tus-

sen enerzijds Brecht en Sint-
Lenaarts en anderzijds Sint-
Job-in-‘t-Goor

Visie
Bij het vaststellen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de han-
delscentra in de gemeente Brecht is uitgegaan van:
• De in gebruikname van het HSL-station;
• De aanleg van een ringweg rondom het centrum van Brecht;
• Een bevolkingsgroei tot circa 30.000 a 35.000 inwoners in 2018;
• Een bovenlokaal verzorgende functie voor het handelscentrum

in de deelgemeente Brecht;
• Een lokaal verzorgende functie voor de handelscentra in Sint-

Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts;
• Een aanzienlijke ruimtelijke en  functionele versterking van met

name het centrumgebied van de deelgemeente Brecht, maar
ook van de handelscentra in Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-
Lenaarts;

• Gunstige exploitatiemogelijkheden voor de lokale kleinhandel
en aanverwante functies;

• Het blijven bestaan van culturele verschillen tussen enerzijds
Brecht en Sint-Lenaarts en anderzijds Sint-Job-in-‘t-Goor;

• Een beperkt aantal winkels bij het HSL-station en uitsluitend
gericht op de momentbehoefte.

Uitbreidingsmogelijkheden
Om de ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen vaststellen is bere-
kend of er in de verschillende handelskernen nog uitbreidingsmo-
gelijkheden bestaan. Zo is voor de handelskern in de deelgemeente
Brecht berekend dat hier nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkhe-
den bestaan. Voor de dagelijkse goederen bedragen deze circa
1.600 m² wvo en voor de niet-dagelijkse goederen circa 2.500 à
3.000 m² wvo. Deze ruimte zou het best ingevuld kunnen worden
met het vergroten van bestaande supermarkten en realiseren van
vooral winkels op het gebied van foodspeciaalzaken, persoonlijke
verzorging, mode en kleding, schoenen en lederwaren, sport en
speelgoed, media en bruin- en witgoed.
Ook voor de handelskernen in Sint-Job-in-‘t-Goor is een uitbrei-
dingsbehoefte berekend, zij het dat deze aanzienlijk lager is dan
die van het handelscentrum in de deelgemeente Brecht. In Sint-Job-
in-‘t-Goor bedraagt de uitbreidingsbehoefte op het gebied van
dagelijkse artikelen circa 300 m² wvo en op het gebied van niet-
dagelijkse artikelen circa 800 m² wvo. Mogelijkheden worden hier
gezien voor het vergroten van supermarkten en het realiseren van
winkels op het gebied van huishoudelijke artikelen, sport en speel-
goed en media.
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In Sint-Lenaarts is geen verdere uitbreiding van het aantal winkels
voorzien.

Ruimtelijke versterkingen
Naast de functionele versterkingen zullen ook ruimtelijk ingrepen
dienen plaats te vinden en dient er een definitieve keuze gemaakt
te worden over de locatie waar het bovenlokaal verzorgende cen-
trum van de deelgemeente Brecht gelocaliseerd dient te worden.
Op basis van diverse argumenten is in deze nota een duidelijke
voorkeur uitgesproken voor realisatie van dit centrum op de huidi-
ge locatie (Gemeenteplaats en omliggend gebied). Voor Sint-Job-in-
‘t-Goor wordt een eerste voorkeur uitgesproken voor een verdere
ontwikkeling van de het concentratiegebied rondom het Kruispunt.
Daarnaast zullen ook de exacte afbakening van de handelskernen
(in verband met clustervorming), de verblijfskwaliteit en de par-
keermogelijkheden van de handelsgebieden aandacht behoeven.

Afbakening handelskernen
In de volgende kaartjes is aangegeven hoe de handelskernen afge-
bakend moeten worden. Uiteraard zullen deze grenzen ook in de
RUP’s van de betreffende gebieden aangegeven moeten worden.
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Afbakening centrumgebied Brecht

Afbakening Kruispunt Sint-Job-in-‘t-Goor

Afbakening Brugstraat-Korte Nieuwstraat Sint-Job-in-‘t-Goor

Afbakening centrumgebied Sint-Lenaarts
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Verblijfskwaliteit
De verblijfskwaliteit is niet alleen prettig voor de consument, maar
is ook mede bepalend voor het vestigingsgedrag van winkels. Het
handelscentrum van de deelgemeente Brecht  en van Sint-Job-in-‘t-
Goor missen thans nog een aaneengesloten winkelfront. Naarmate
er minder onderbrekingen van het winkelfront aanwezig zijn zal de
verblijfskwaliteit aanzienlijk toenemen. Daarnaast zal ook het
straatmeubilair aan de Gemeenteplaats aanzienlijk verbeterd moe-
ten worden. Met de aanwezigheid van het Gemeentepark beschikt
het handelscentrum van Brecht over een belangrijke troef. Ook het
verdwijnen van het vrachtverkeer en de filevorming in Brecht zijn
gunstige voorwaarden voor een verdere centrumontwikkeling.

Bereikbaarheid en parkeren
Met de uitbreidingen van de centrumgebieden van de deelgemeen-
te Brecht en van het Kruispunt in Sint-Job-in-‘t-Goor zijn eveneens
nieuwe parkeerlocaties gewenst. In het handelscentrum van Brecht
kan hierin voorzien worden door de aanleg van extra parkeerplaat-
sen in een te realiseren doorsteek van de Gasthuisstraat naar de
Gemeenteplaats en het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen aan
de Schoolstraat. Voorst zal in het handelscentrum van Brecht onder-
scheid aangebracht moeten worden in parkeerlocaties voor kort en
langparkeren.
In Sint-Job-in-‘t-Goor zijn nieuwe parkeerplaatsen gewenst bij het
Kruispunt (bij Delhaize, Aldi, braakliggende locatie en/of langspar-
keren). In het concentratiegebied Brugstraat / Korte Nieuwestraat
zal een verbetering van de verblijfskwaliteit en van het parkeren
vooral gerealiseerd moeten worden middels de heraanleg van de
Brugstraat.

In het centrumgebied van Sint-Lenaarts worden geen ruimtelijke
ingrepen voorzien.

Winkels bij het HSL-station
Het winkelaanbod bij het HSL-station zal beperkt moeten blijven
om een ongewenste concurrentie met de andere centrumgebieden
te beperken. Het aanbod dient zich te beperken tot enkele winkels
die zich richten op de momentbehoefte. De maximale winkelom-
vang bedraagt circa 300 à 400  m² wvo.

Baanwinkels
In verband met een hoge prioriteit voor de ontwikkeling van het
centrumgebied van Brecht worden geen nieuwe baanwinkels voor-
zien. Dat geldt zowel voor de huidige baanwinkelconcentratie aan
de Ringweg, alsmede voor de Activiteitendreef (bedoeld wordt
Heiken, de verbindingsweg tussen Brecht en Sint-Lenaarts). Slechts
een uitbreiding van het aantal baanwinkels is mogelijk wanneer het
branches betreft die geen concurrentie betekenen voor de winkel-
centra. Met name gaat het dan bijvoorbeeld om bouwmarkten,
tuincentra en grootschalige meubeltoonzalen.

Buurtwinkels
Buurtverzorgende winkels (bakkers, slagers, groenteboeren, e.d.)
kunnen naast de centrumgebieden ook in de woonbuurten geves-
tigd zijn. Zij hebben daar niet alleen een verzorgende functie, maar
ook een sociale functie.
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Instrumentarium
In het hieronder staande overzicht zijn de belangrijkste actiepunten
samengevat:
Acties en maatregelen
Opstellen / actualiseren RUP’s en BPA’s centrumgebieden Brecht,
Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts
Aanpassen RUP’s en BPA’s in niet centrumgebieden ter voorkoming
van ongewenste detailhandel
Aanpassen / actualiseren RUP of BPA Zuidring en Activiteitendreef
ter voorkoming ongewenste vergroting detailhandelsoppervlakte
Opstellen RUP HSL-station met maximaal 300 à 400 m² detailhandel
gericht op momentbehoefte
Stedenbouwkundig onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden
parkeervoorzieningen Kruispunt (Brecht-Zuid)
Uitvoering geplande heraanleg Gemeenteplaats en Brugstraat
Heraanleg Handelslei voorbereiden
Aanleg centrumring
Invoeren gedifferentieerd parkeerbeleid
Invoering efficiënt parkeergeleidingssysteem
Prijsvraag voor herontwikkeling braakliggende terreinen in centrum
Brecht-Noord en Handelslei
Up-to-date houden van ruimtelijke kwaliteiten winkelcentrum Sint-
Lenaarts
Oprichting ondernemersloket
Invoering centrummanagement
Overleg met vastgoedeigenaren betreffende samenvoeging van
panden met als doelstelling grotere winkels te kunnen accommode-
ren
Aantrekken ketenbedrijven

Opstellen communicatiestrategie
Opstellen marketing programma
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3. DE GEMEENTE BRECHT NADER BEKEKEN

3.1 Geografische ligging

Brecht is een groene, landelijke gemeente gelegen in de provincie
Antwerpen meer bepaald in de Kempen. De provinciale hoofdstad
Antwerpen bevindt zich circa 20 km ten zuid-westen van Brecht. De
Nederlandse stad Breda is ongeveer 30 km verwijderd van Brecht. In
het noorden wordt Brecht begrensd door de gemeenten Wuustwe-
zel en Hoogstraten, in het oosten door Rijkevorsel, in het zuiden
door Malle, Zoersel en Schilde en in het westen door Schoten en
Brasschaat. Brecht telt drie deelgemeenten, nl. de noordelijk gele-
gen deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaarts en de zuidelijk gelegen
deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor. Brecht en Sint-Lenaarts liggen vrij
dicht bij elkaar; Sint-Job-in-‘t-Goor ligt op wat grotere afstand van
de overige kernen.

3.2 Bereikbaarheid

De autosnelweg E19 van Antwerpen naar Breda doorkruist de ge-
meente Brecht en heeft een tweetal op– en afritten (bij de deelge-
meente Brecht en bij Sint-Job-in-‘t-Goor) waar een groot aantal
gewestwegen worden gegroepeerd die het hinterland van de Kem-
pen bedienen.
Het op- en afrittencomplex bij de deelgemeente Brecht is echter
éénzijdig: men kan de kern Brecht bereiken als men van Antwerpen
komt en men kan de E19 oprijden indien men richting Breda wenst

te rijden maar de omgekeerde bewegingen kunnen niet gemaakt
worden. Dit tast de bereikbaarheid en ontsluiting van de kern van
Brecht aan.
De deelgemeente Sint-Job-in-‘t- Goor is via de E19 zowel bereikbaar
vanaf Antwerpen als vanaf Breda. Ook kan in beide richtingen ge-
bruik gemaakt worden van de E19. Het afrittencomplex in Sint-Job-
in-’t-Goor doet tevens dienst voor de ontsluiting van het bebouwd
perifeer landschap rond Antwerpen.

Geografische positionering Brecht.
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Alle deelgemeenten van Brecht hebben bushaltes aan de lijn Ant-
werpen-Hoogstraten. Er is ten behoeve van de HSL een station ge-
bouwd in Brecht maar dit station is nog niet operationeel. In de
toekomst zal hier de hogesnelheidstrein Antwerpen-Rotterdam
passeren alsook enkele IC verbindingen.
Brecht beschikt over een zeer uitgebreid fiets –en voetgangerspa-
dennetwerk en dit zowel voor utilitair als recreatief gebruik. Verder
is er nog het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten dat Brecht doorkruist
in een grote bocht van het zuiden naar het oosten. Naast een eco-
nomische functie heeft dit kanaal ook een functie op het vlak van
recreatie.
Tenslotte bestaan er ook plannen om een ringweg rond het cen-
trum van Brecht te realiseren zodat het centrum een betere ontslui-
ting zal kennen in de toekomst. Het centrum van Brecht zal daar-
mee verlost worden van het doorgaande verkeer en het vele
vrachtverkeer dat regelmatig leidt tot opstoppingen en filevorming
in het centrum van Brecht.

3.3 Bevolking

3.3.1 Omvang
In september 2008 telt de gemeente Brecht circa 27.360 inwoners.
Van dit aantal wonen er:
• circa 9.100 in het noordelijk deel van Brecht (globaal de deel-

gemeente Brecht). In het vervolg te noemen de deelgemeente
Brecht;

• circa 6.250 in de deelgemeente Sint-Lenaarts en

• circa 12.000 in Brecht-Zuid (globaal de deelgemeente Sint-Job-
in-’t-Goor  en delen van de vroegere gemeente Brecht). In het
vervolg te noemen de deelgemeente Sint-Job-in-’t-Goor.

In Brecht wonen ongeveer evenveel vrouwen als mannen. De ge-
meente Brecht  heeft een oppervlakte van circa 90,8 km², dit komt
overeen met een bevolkingsdichtheid van circa 300 inwoners per
km². De gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest
bedraagt circa 450 inwoners per km². Men kan dus besluiten dat
Brecht een eerder dunbevolkte gemeente is. Volgens de lokale sta-
tistieken van het Vlaamse Gewest zal de bevolking in Brecht toe-
nemen tot circa 27.600 inwoners in 2025 (dit aantal is thans reeds
nagenoeg bereikt). Het gemeentebestuur verwacht dat de groei
van de laatste jaren zal verder zetten en dat het aantal inwoners in
2020 tussen 30.000 en 35.000 zal liggen en dus aanzienlijk hoger zal
zijn dan de huidige voorspelling volgens de lokale statistieken.

3.3.1 Leeftijdsopbouw
Ongeveer 24% van de bevolking in Brecht is jonger dan 20 jaar en
circa 14% is ouder dan 65 jaar. In 1998 was dit respectievelijk 27%
en 11%. De bevolking in Brecht veroudert dus licht.
In België is ongeveer 23% jonger dan 20 jaar en 17% ouder dan 65
jaar, voor de provincie Antwerpen is dit respectievelijk 22% en
17%. De bevolking in Brecht is dus jonger dan deze van België en
de provincie Antwerpen.

3.3.2 Huishoudenssamenstelling
In 2006 telde de gemeente Brecht circa 10.000 private huishoudens.
Sinds 1997 is dit een aangroei van circa 17%. Een gezin in Brecht
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telt gemiddeld 2,6 leden. Een gemiddeld gezin in België telt circa
2,38 leden; voor Vlaanderen bedraagt dit 2,40. In Brecht is een ge-
zin gemiddeld groter dan een gezin in België en Vlaanderen.

3.3.3 Aantal allochtonen
Brecht telde in januari 2008 circa 4% inwoners met een niet-
Belgische nationaliteit. Voor de provincie Antwerpen is dit circa 8%
en voor Vlaanderen circa 6%. Brecht telt dus gemiddeld minder
vreemdelingen dan gemiddeld in Antwerpen en Vlaanderen.

3.3.4 Gemiddeld inkomen
In 2005 (aanslagjaar 2006) bedroeg het netto belastbaar inkomen
per inwoner in Brecht € 14.784,-. Voor de provincie Antwerpen was
dit € 14.453,- en voor Vlaanderen € 14.483,-. Voor geheel België was
dat  € 13.655,-. Het gemiddeld inkomen in Brecht is ongeveer gelijk
met het Provinciale en Vlaamse gemiddelde en hoger dan het Nati-
onaal gemiddelde. Dit komt ook tot uiting in de welvaartsindex (de
vergelijking van het gemiddeld inkomen per inwoner van een be-
paalde regio met het gemiddeld inkomen per inwoner in België),
deze bedraagt voor Brecht 108, voor Antwerpen 106 en voor
Vlaanderen 106 (België 100). De gemiddelde inkomens in Brecht
liggen dus circa 8% hoger dan gemiddeld in geheel België.

3.4 Bezienswaardigheden

In de Kempense gemeente Brecht treffen we heel wat historische
gebouwen aan uit verschillende tijdsperiodes. Zo is er een zevental
kerken en kapellen alsook de adbij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth

waar de zusters ambachtelijke producten verkopen alsook een gas-
tenhuis openstellen voor bezoekers.
Verder treffen we in Brecht ook heel wat hoeves aan alsook het
kasteel De Eester. Het Kempisch museum tenslotte laat zien hoe de
voorouders van de inwoners van Brecht leefden.

Brecht en zijn omgeving beschikt over een aantal fiets –en wandel-
tochten. Ondermeer de Trappistenroutes en de Noordertuin van
Antwerpen route doorkruisen Brecht en haar verschillende natuur-
gebieden. De Noordertuin van Antwerpen is een cluster van de ge-
meenten Brecht, Brasschaat, Essen, Kapellen, Kalmthout en Wuust-
wezel waar heel wat fiets –en wandelmogelijkheden aanwezig zijn.

Een andere attractie in Brecht is de huifkartocht met gids langs
Brechtse tavernes, restaurants en eethuizen.

Tenslotte is er nog het kanaal Turnhout-Schoten dat de drie Brecht-
se deelgemeenten met elkaar verbindt. Dit oude kanaal wordt nu
zowel voor economische doeleinden als voor recreatie gebruikt
zoals pleziervaart en vissen.
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4. RELEVANTE BELEIDSVISIES GEMEENTE
BRECHT

4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De gemeente Brecht ligt tussen het grootstedelijk gebied van Ant-
werpen en het regionaalstedelijk gebied Turnhout en Hoogstraten
dat als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau wordt geselec-
teerd. De gemeente Brecht is een ‘buitengebiedgemeente’.
In het buitengebied worden stedelijke ontwikkelingen zoveel mo-
gelijk beperkt. Brecht mag dus niet dienen als opvang voor uitwij-
king uit de stedelijke gebieden. De ontwikkelingen zijn enkel ge-
richt op de eigen behoeften. Als doelstellingen voor het ruimtelijk
beleid in het buitengebied gelden:
• Het vrijwaren van de essentiële functies van de open ruimte,

namelijk landbouw, natuur, bosbouw, wonen en werken op het
niveau van de open ruimte;

• Het tegengaan van versnippering van de open ruimte;
• Het groeien binnen de kernen;
• Het versterken van de open ruimte door de functies landbouw,

natuur en bos;
• Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit en
• Het aanhouden van het fysisch systeem als basis voor een ge-

biedsgerichte ruimtelijke ordening.

4.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan behoort het zuiden van
Brecht tot het bebouwd perifeer landschap en het noorden tot het
open agrarisch landschap. Naast de rol in het bebouwd perifeer
landschap heeft de kern van Brecht ook een rol voor haar omgeving
in de open Kempen. Zij is aangeduid als kern met ruimere moge-
lijkheden om bijkomende woningen en lokale bedrijven op te van-
gen.
De open Kempen is een open gebied met grootschalige landbouw
en verspreide natuurlijke gebieden waarin er een duidelijke hiërar-
chie is tussen het kleinstedelijk gebied Hoogstraten en de belangrij-
ke kernen zoals ondermeer Brecht.
Brecht is een structuur ondersteunend hoofddorp en deze kernen in
het buitengebied hebben een taak op het vlak van de opvang van
de behoefte aan bijkomende lokale bedrijven. In deze gebieden
dient kleinhandel geconcentreerd te worden in de kernen.

Treinstation Brecht is een geïsoleerd knooppunt
Het nieuwe HSL-station in Brecht wordt in het RSP Antwerpen be-
noemd als een geïsoleerd knooppunt. Geïsoleerde knooppunten
zijn gelegen op lijnen die de kern zelf van de gemeente niet aan-
doen. Een economische ontwikkeling op bovenlokaal niveau van de
stationsomgeving is binnen de gewenste ruimtelijke structuur van
de provincie niet gewenst. De lijn (internationaal en nationaal ni-
veau) en het station (intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau)
verschillen dus van niveau. Indien de Vlaamse Regering overgaat tot
een wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan dan bestaat de mo-
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gelijkheid om het station van Brecht te ontwikkelen als een econo-
misch knooppunt.

4.3 Ruimtelijk Structuurplan Brecht

Twee hoofdruimten
Brecht wordt verdeeld in twee hoofdruimten: Brecht-Zuid en
Brecht-Noord. Brecht-Zuid is een sterk verstedelijkt gebied en
Brecht-Noord is een sterk agrarisch gebied.

Brecht kiest bewust voor verweving van lokale bedrijvigheid
Wonen en werken naast elkaar is reeds lang één van de meest uit-
gesproken eigenschappen van de ruimte. Zowel de woonwijken en
de woonkernen, het geheel van handels- en bedrijfsgebeuren als
het milieu hebben voordelen bij vermenging van bedrijven en wo-
nen. De woonwijken en –kernen krijgen of behouden in vele ge-
vallen een grotere levendigheid. Vooral de aanwezigheid van han-
delszaken voor basisgoederen is noodzakelijk voor leefbare woon-
kernen.

Weren van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen
De gemeente Brecht beschikt op haar grondgebied over een aantal
grote bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen brengen een
grote aan- en afvoer van vrachtverkeer met zich mee. Doordat de
dorpskern van Brecht juist aan de op- en afrit ligt van de E19 krijgt
de gemeente ook het vrachtverkeer uit de bedrijventerreinen van
de buurgemeenten over de vloer.
Het gemeentebestuur wenst de overlast van het vrachtverkeer in de
dorpskernen zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor dient het

vrachtverkeer niet enkel rechtstreeks aan te sluiten op de secundai-
re weg, maar dienen er binnen de gemeente nog enkele kleinere
en grotere ingrepen worden ondernomen om het vrachtverkeer
rond de dorpskernen te leiden (o.a. de nieuwe ringweg).

Een dorpennetwerk met verschillende dorpen (knooppunten)
De verschillende dorpen die in dit netwerk zijn gelegen moeten
ieder een specifieke functie vervullen.

De kern van Brecht wordt gezien als verdichtingspunt voor wonen
binnen de gemeente. Een belangrijk element hierbij is het knoop-
punt van openbaar vervoer, dat zal opgebouwd worden rond de
stationsomgeving. Hierdoor kan de kern maximaal worden ontwik-
keld als woonkern met belangrijke aandacht voor het voorzienin-
gencentrum (winkels, diensten, kleinere bedrijven, seniorenhuisves-
ting, openbaar vervoer…).

Sint-Lenaarts vormt eveneens een verdichtingspunt voor wonen
binnen de gemeente. Belangrijke elementen bij deze kern zijn de
aanwezigheid van het bedrijventerrein D’Hoef, het Kempisch Ka-
naal en het oude kleiputtenlandschap. Hierdoor kan de kern wor-
den ontwikkeld als woon - werkkern met extra aandacht voor re-
creatieve functies. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zachte recre-
atie langsheen het kanaal en in het oude kleiputtenlandschap.

St-Job-in-’t-Goor vormt de derde verdichtingspool voor wonen bin-
nen de gemeente. Hierbij moet voldoende aandacht worden ge-
schonken aan een selectieve verdichting. In het centrum zal naar
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specifieke plekken worden gezocht waar verdichting mogelijk en
aanvaardbaar is. In en rond Sint-Job-in-’t-Goor worden voorname-
lijk grotere kavels verkocht. Daarom wordt er geopteerd om in de
bestaande inbreidingsgebieden voornamelijk kleinere, betaalbare
percelen aan te bieden. Op deze manier wil men de migratiedruk
op het gebied verlagen.

Specifieke aandacht kan worden geschonken aan het lint tussen
Brecht en Sint-Lenaarts, meer bepaald de Lessiusstraat en Heiken. In
dit lint zijn reeds verschillende bedrijven en winkels gevestigd. Dit
lint kan in de toekomst ontwikkeld worden als een activiteitendreef
(bedoeld wordt Heiken, de verbindingsweg tussen Brecht en Sint-
Lenaarts). Binnen de bestaande concentraties van bedrijven en win-
kels kan gezocht worden naar bijkomende mogelijkheden om deze
functies op te vangen. In de andere delen van het lint blijft de
woonfunctie de hoofdfunctie.

Versterken van de dorpen door kwalitatieve ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen moeten waar mogelijk aansluiten aan één
van de drie dorpskernen. Er moet zoveel mogelijk vermeden wor-
den dat tussen of achterliggende gebieden verder worden uitge-
bouwd. Daarom wordt eerst de voorkeur gegeven aan inbreidingen
en slechts in de tweede plaats aan uitbreidingen van de bestaande
dorpskernen. Nieuwe ontwikkelingen hebben zowel betrekking op
wonen, bedrijvigheid als op recreatie. Er wordt voorkeur gegeven
aan kwalitatieve projecten. Deze projecten zullen als voorbeeld
dienen of zullen doelgericht worden ingeplant om een nieuwe dy-
namiek te geven aan een woonbuurt.

Dorpen met een eigen identiteit
Door de dorpen een eigen functie te geven binnen het netwerk
zullen ze zich profileren naar de toekomst toe. Een eigen specifieke
inrichting van het openbaar domein versterkt de diversiteit van de
dorpen.

Voor de dorpskern van Brecht
Brecht vormt de meest westelijke kern van de driehoek. Door het
nieuwe tracé van de rondweg wordt de dorpskern van Brecht ont-
last van het doorgaand verkeer. Hierdoor zal een autoluw centrum
met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers worden
gecreëerd. Op het kaartje op de volgende pagina is het tracé van de
ringweg aangeduid.

Een algehele herinrichting van het openbaar domein ondersteunt
deze maatregel. Het bestaande dorpscentrum wordt in het noorden
doorgetrokken tot achter de kerk. In het oosten wordt het dorpserf
via de school, de hoeve en het kerkhof verbonden met het centrale
landbouwgebied met nevenfuncties.
De komst van het station Noorderkempen te Brecht zal een nieuwe
dynamiek meebrengen voor het dorpscentrum. Samen met de
rondweg geeft dit de mogelijkheid tot het uitbouwen van een
nieuwe centrum-as tussen het oude dorpscentrum en het nieuwe
station. Het zuidelijk deel van het bedrijventerrein De Ring zal wor-
den omgevormd tot centrumgebied met eventueel bijkomende
woonfuncties.
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Tracé nieuwe rondweg in deelgemeente Brecht.

Voor de dorpskern van Sint-Lenaarts
Sint-Lenaarts is de tweede kern van de dorpendriehoek, gelegen in
het noordoosten. Door het omleiden van het vrachtverkeer zal een
groot deel van het doorgaande verkeer uit de dorpskern worden
geweerd. Dit geeft voor Sint-Lenaarts de mogelijkheden om haar
centrum te versterken. De centrumstraat (Dorpsstraat) is inmiddels
reeds opgewaardeerd door het openbaar domein her aan te leg-
gen. De voorzieningen-as ten zuiden van de kerk wordt doorge-
trokken tot aan het kanaal.

Voor de Activiteitendreef
Door de selectie van de N133 als secundaire weg en door de komst
van het station Noorderkempen zal de woonfunctie langsheen Les-
siusstraat-Heiken onder grote druk komen te staan. Daarom wordt
ingespeeld op de ontwikkeling van de laatste jaren (evolutie van
wonen naar werken en handel). In de activiteitendreef (hiermee
wordt bedoeld Heiken, de verbindingsweg van Brecht naar Sint-
Lenaarts) worden de bestaande concentraties van bedrijven en
handelszaken beter geordend. Binnen de huidige concentratiege-
bieden wordt meer ruimte voorzien voor de ontwikkeling van de
bestaande bedrijven en handelszaken die, veelal behoefte hebben
aan een zichtlocatie en een goede bereikbaarheid. Daarnaast kan
onderzocht worden of er binnen de bestaande concentraties ruimte
is voor de vestiging van nieuwe activiteiten. Per concentratiegebied
zal een duidelijk ontwikkelingsperspectief worden vastgelegd dat
bepaalt hoe groot, hoe hoog en hoe diep er gebouwd kan worden,
welk materiaalgebruik dient toegepast te worden en welke functies
er zich nu en in de toekomst kunnen vestigen (vb. enkel handelsza-
ken die voor overlast kunnen zorgen in de kern – zoals garagebe-
drijven, bouwwinkels, tuinbouwwinkels… maar geen kleinhandels-
zaken die de draagkracht van de kernen ondermijnen – zoals kle-
dingzaken, supermarkt...)

Een hart voor St-Job-in-‘t-Goor
Om de structuur van Brecht-Zuid te verbeteren krijgt St.-Job-in-’t-
Goor een duidelijk centrumgebied. Dit gebeurt door de bestaande
historische as op te waarderen. Dit wil zeggen een kwalitatieve
herinrichting met een aantal focuspunten.
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Zo zullen onder andere Luie Hoek, de ruimte voor het administra-
tief centrum, de ruimte voor de schooltoegang, de ruimte aan de
vaart en de ruimte rond het Lochtenbergplein een extra accent krij-
gen.
Om de sociale samenhang ruimtelijk te ondersteunen wordt ge-
werkt naar een aantal parkpleinen. Deze ruimtes worden niet aan-
gezien als nieuw te ontwikkelen centrumpolen voor voorzieningen,
deze worden gegroepeerd langsheen de centrum-as.
Deze ruimtes worden eerder aangezien als buurtparken, een ruimte
waar mensen samenkomen om te spelen, te ravotten, te praten, te
feesten…

4.4 Mobiliteitsplan Brecht (september 2000)

Het gemeente bestuur van Brecht beoogt met haar mobiliteitsplan
volgende doelstellingen te realiseren:
• Centraliseren van de bedrijfsmobiliteit op enkele goed bereik-

bare en ontsloten plaatsen inclusief het aan banden leggen van
de vrachtwagenroutes;

• Bevorderen van het openbaar vervoergebruik voor woon-
werkverkeer;

• Beperken van het doorgaand verkeer in de centra;
• Uitwerken van een netwerk van veilige en autoluwe fietsver-

bindingen naar scholen en voorzieningen

Het centrum van Brecht heeft een groot deel vrachtverkeer te ver-
werken. Met de komst van de hogesnelheidslijn en een station
Noorderkempen in Brecht kan het op- enafrittencomplex verplaatst
worden in de richting van Nederland en tweezijdig gemaakt wor-

den. Met de aansluiting van een rondweg zou dan vooral het zware
vrachtverkeer uit het centrum van Brecht kunnen geweerd worden.
Verder worden ook in de kernen van Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-
Goor maatregelen voorgesteld om het hinderende verkeer op wel-
bepaalde wegen te houden en de overige gebieden te vrijwaren.
Het parkeerbeleid in de gemeente Brecht is er niet zozeer op ge-
richt het gebruik van andere vervoersmiddelen te bevorderen maar
eerder om de kwaliteit van het openbaar domein te verhogen.
Daarbij wordt er naar gestreefd parkeren in de winkelstraten van
Brecht te beperken tot kortparkeren dat gerelateerd is aan de win-
kels en de voorzieningen in het centrum van Brecht. Verder worden
er parkeerlocaties onderzocht in de kernen Brecht (bij station), Sint-
Lenaarts (brug 10) en Sint-Job (site autocontrole gelegen op Bras-
schaats grondgebied).

Volgende projecten zijn in het mobiliteitsplan aangeduid om op
korte en middellange termijn te realiseren:
• Bouw station Noorderkempen (station is reeds gebouwd maar is

nog niet in gebruik genomen);
• Wegherinrichting conform categorisering en gewenst snel-

heidsbeeld in Brugstraat en Kerklei en Gasthuisstraat, Hofstraat,
Biest en Lessiusstraat;

• Rondweg rond Brecht-centrum inclusief kruispuntaanpassingen;
• Herbouwen van op –en afrittencomplex op E19;
• Kruispuntherinrichting Bethovenstraat-Gasthuisstraat;
• Herinrichting kerkomgeving Sint-Lenaarts (reeds gerealiseerd);
• Herinrichting kerkomgeving Brecht centrum (reeds gereali-

seerd);
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• Inrichten van een kwalitatieve voetgangersrelatie tussen station
en Brecht centrum en

• Invoeren van kort parkeren in de winkelstraten.
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5. AANBODINVENTARISATIE

5.1 Aanbod totale gemeente Brecht

De detailhandel in Brecht is verdeeld over de drie deelgemeenten
Brecht, Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts. In deze deelgemeenten
treffen we telkens detailhandel aan in het centrum alsook verspreid
aanbod.
Tabel 5.1: Detailhandel naar winkelgebied

Dagelijks Niet-dagelijks Totaal
Aantal m² wvo1 Aantal m² wvo Aantal m² wvo

Brecht Centrum 10 1.300 9 1.430 19 2.730
Brecht inglaan/Bethovenstr. 1 614 3 4.795 4 5.409
Brecht Verspreid 4 393 10 1.953 14 2.346
Brecht Totaal 15 2.307 22 8.178 37 10.485
Sint-Job Kruispunt 7 1.781 9 1.142 16 2.923
Sint-Job Brugstr/
KorteNieuwstr.

1 120 4 436 5 556

Sint-Job Verspreid 13 3.225 11 1.347 24 4.572
Sint-Job Totaal 21 5.126 24 2.925 45 8.051
Sint-Lenaarts Centrum 6 355 6 422 12 777
Sint-Lenaarts Verspreid 8 2.307 15 4.376 23 6.683
Sint-Lenaarts Totaal 14 2.662 21 4.798 35 7.460
Totaal 50 10.095 67 15.901 117 25.996
Bron: Locatus 2007, bewerking BRO

                                                     
1 De winkelvloeroppervlakte (wvo) is de voor het publiek toegankelijke, zichtbare,
overdekte en ommuurde winkelruimte, dus excl. Magazijnen, kantoren e.d.

Bijna 26.000 m² winkelvloeroppervlakte
Het detailhandelsaanbod in Brecht omvat bijna 26.000 m² wvo, ver-
deeld over ruim 115 vestigingen. Met ca. 15.900 m² wvo neemt de
niet-dagelijkse artikelensector ca. 60% van het Brechtse aanbod in.
Gemiddeld is in Brecht per 1.000 inwoners ca. 580 m² wvo aan niet-
dagelijkse artikelen beschikbaar. Dit is beneden het Vlaams gemid-
delde dat ca. 1.240 m² wvo per 1.000 inwoners bedraagt. Gemid-
deld is in de dagelijkse artikelensector in Brecht ca. 370 m² wvo per
1.000 inwoners beschikbaar. In vergelijking met het Vlaamse ge-
middelde van ca. 415 m² wvo per 1.000 inwoners is ook hier het
aanbod in de dagelijkse artikelensector benedengemiddeld.

Meeste aanbod in deelgemeente Brecht
De deelgemeente Brecht herbergt met ongeveer 10.500 m² wvo aan
detailhandel ca. 40% van het detailhandelsaanbod. In Sint-Job-in-‘t-
Goor treffen we ca. 8.050 m² wvo aan, dit komt overeen met ca.
30% van het totale detailhandelsaanbod in Brecht. In Sint-Lenaarts
bevindt zich ca. 7.500 m² wvo aan detailhandel of ca. 30% van het
totale aanbod in Brecht.

Vooral in de niet-dagelijkse sector een beperkt aanbod
In het detailhandelsaanbod van de gemeente Brecht overheersen
de branches levensmiddelen, dier en plant en wonen. In de overige
branches is het aanbod eerder beperkt. Het detailhandelsaanbod
wordt voornamelijk geleverd door lokale zelfstandige handelaars.
Het aantal ketenbedrijven in Brecht wijkt nauwelijks af van het
gemiddelde in andere Vlaamse gemeenten. Van het totaal aantal
winkels in Brecht is ca.14% gefilialiseerd en uitgedrukt in m² wvo
bedraagt dit ca. 35%.
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In het gehele gewest Vlaanderen is in qua inwonertal vergelijkbare
gemeenten circa 16% van het aantal winkels gefilialiseerd; uitge-
drukt in m² wvo is dat circa 38%.

Tabel 5.2: Gemeente Brecht: Detailhandel naar branche
Aantal m² wvo Schaal % m² wvo

Levensmiddelen 49 10.055 205 39%
Persoonlijke verzorging 1 40 40 0%
Dagelijkse artikelen 50 10.095 202 39%
Warenhuis 0 0 0 0%
Kleding en mode 12 1.122 94 4%
Schoenen en lederwaren 2 424 212 2%
Juwelier en optiek 4 160 40 1%
Huishoudelijke en luxe art. 3 835 278 3%
Antiek en kunst 0 0 0 0%
Sport en spel 3 195 65 1%
Hobby 2 90 45 0%
Media 1 118 118 0%
Dier en plant 12 3.793 316 15%
Bruin -en witgoed 4 656 164 3%
Fiets en auto 3 250 83 1%
Doe-het-zelf 6 983 164 4%
Wonen 9 5.390 599 21%
Overige detailhandel 6 1.885 314 7%
Niet-dagelijkse artikelensector 67 15.901 237 61%
Totaal 117 25.996 222 100%
Bron: Locatus 2007, bewerking BRO

Gevarieerd en verspreid supermarktaanbod
De branche levensmiddelen is met ca 39% van het detailhandels-
aanbod sterk vertegenwoordigd in Brecht. Met 6.640 m² wvo is ca.
65% van het levensmiddelenaanbod supermarktaanbod. Het su-
permarktaanbod is verspreid over de deelgemeenten gevestigd. De
samenstelling van het aanbod bestaat uit Aldi (2x), Super GB, Con-
tact GB, Delhaize (2x), Alvo en Prima (2x) en is hierdoor vrij gevari-
eerd. De supermarkten richten zich qua prijs en service op verschil-
lende marktsegmenten. Deze supermarkten zijn weergegeven op
het volgende kaartje. Naast deze supermarkten treffen we in
Brecht nog heel wat kwalitatieve zelfstandige winkeliers en speci-
aalzaken aan.

Naast levensmiddelen de meeste winkelmeters in branche wonen
Met bijna 5.400 m² wvo is de branche wonen de grootste branche
in de niet-dagelijkse artikelensector. De grootste handelszaak in de
branche wonen is meubelzaak Meubleta met ca. 4.000 m² wvo, de-
ze zaak is gelegen aan de baanwinkelconcentratie aan de  Ring-
laan/Bethovenstraat in de deelgemeente Brecht.
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Spreiding supermarkten in Brecht

Accent in plant en dier en overige detailhandel
De branche plant en dier omvat bijna 3.800 m² wvo. Alle handels-
zaken, met uitzondering van twee, zijn verspreid gevestigd. Twee
zaken zijn ketenzaken van Aveve. Tenslotte is er ook de Kringwin-
kel met ca. 1.660 m² wvo die een groot aandeel heeft in het aanbod
niet-dagelijkse artikelen.

Weinig modewinkels
De branche kleding en mode vertegenwoordigt slechts ca. 4% van
het Brechtse detailhandelsaanbod. De meerderheid van deze han-
delszaken zijn gevestigd in de centrumgebieden en zijn lokale zelf-
standigen met een hoog kwaliteitsniveau.

Nadruk op boodschappen
Gelet op de branches in Brecht is er sprake van een sterk bood-
schappen gericht karakter van het detailhandelsaanbod. Van het
aanbod bevindt ca. 48% van de winkelvloeroppervlakte zich in de
boodschappen sfeer. De echte “winkel”winkels zijn eerder beperkt
aanwezig in Brecht in winkelvloeroppervlakte uitgedrukt.

Tabel 5.3: Gemeente Brecht: Detailhandel naar koopgedrag2

Aantal m² wvo Schaal % m² wvo
Boodschappen 58 12.473 215 48%
Winkelen 37 5.301 143 20%
Doelgericht winkelen 22 8.222 374 32%
Totaal 117 25.996 222 100%
Bron: Locatus 2007, bewerking BRO

                                                     
2 Boodschappen: voedings- en genotmiddelen, artikelen op het gebied van persoon-
lijke verzorging, en aanvullende dagelijkse artikelen zoals dierenbenodigdheden,
bloemen, tijdschriften. Aanschaf gebeurt in hoge frequentie.
Winkelen: modische en luxe artikelen, hobby- en vrijetijdsartikelen en overig (com-
puters, telecomartikelen, lijsten/posters, woondecoratie). Aanschaf gebeurt in geva-
rieerde frequenties, afhankelijk van individuele voorkeur
Doelgericht kopen: gerichte aanschaf van (vaak) dure artikelen die men relatief lang
gebruikt (zoals meubelen, gereedschappen, grote huishoudelijke apparatuur, rij-
wielen). Aanschaf gebeurt in een lage frequentie.
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Voornamelijk kleinere handelszaken
In het hieronder staande overzicht is aangegeven hoe groot de in
Brecht aanwezige winkels zijn.

Tabel 5.4: Gemeente Brecht: Omvang van de in Brecht aanwezige
winkels.

<=100
m² wvo

100 tot
200 m²

200 tot
400 m²
wvo

400 tot
1000
m² wvo

> 1000
m² wvo

Totaal

Brecht Centrum 13 2 2 2 0 19
Brecht Ringlaan/Bet-
hovenstraat

0 1 2 1 4

Brecht Verspreid 6 3 4 1 0 14
Brecht Totaal 19 5 7 5 1 37
Sint-Job Kruispunt 9 3 3 0 1 16
Sint-Job Brugstraat 2 3 0 0 0 5
Sint-Job Verspreid 18 1 1 3 1 24
Sint-Job Totaal 29 7 4 3 2 45
Sint-Lenaarts Centrum 11 1 0 0 0 12
Sint-Lenaarts Verspreid 13 3 2 3 2 23
Sint-Lenaarts Totaal 24 4 2 3 2 35
Totaal gemeente 72 16 13 11 5 117
Bron: Locatus 2007, bewerking BRO

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat er slechts enkele gro-
tere handelszaken in Brecht zijn gevestigd. Van alle winkels zijn er
16 (ofwel circa 13%) groter dan 400 m² wvo. Deze zijn meestal bui-
tende centrumgebieden gelegen.

De overgrote meerderheid van handelspanden is kleiner dan 100 m²
wvo (ruim 60%). En ruim 75% is kleiner dan 200 m² wvo.

Benchmark detailhandelsaanbod gemeente Brecht
In figuur 5.1 wordt het detailhandelsaanbod in Brecht vergeleken
met het gemiddelde detailhandelsaanbod aanwezig in gemeenten
met meer dan 20.000 en minder dan 30.000 inwoners in de provin-
cies Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen. Uit deze verge-
lijking blijkt dat in vergelijking met de andere gemeenten het aan-
bod in nagenoeg alle branches sterk ondervertegenwoordigd is.
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Figuur 5.1: Benchmark detailhandelsaanbod Brecht en Provinciaal gemiddeld detailhandelsaanbod van gemeenten met meer dan 20.000 en minder
dan 30.000 inwoners voor de Provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen
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5.2 Deelgemeente Brecht

In de deelgemeente Brecht treffen we in totaal een detailhandels-
aanbod aan van ca. 10.500 m² wvo verspreid over ca. 37 handelsza-
ken. De handelszaken zijn gevestigd in het centrum van Brecht, aan
de Ringlaan/Bethovenstraat en verspreid over de deelgemeente. In
bijlage 1 is een tabel opgenomen met het aanbod uitgesplitst naar
branches en per deelgebied.

5.2.1 Brecht centrum
Het centrum van Brecht wordt gevormd door de Gemeenteplaats,
Mudaeusstraat, Hendrik Schoofsstraat, de Gasthuisstraat, Biest en
Lessiusstraat (tot Schoolstraat). Hieronder is een functiekaart van
Brecht centrum weergegeven.

In deze functiekaart is goed zichtbaar dat de Gemeenteplaats, met
uitzondering van enkele voedingswinkels, vooral horeca- en dienst-
verlenende functie herbergt. Niet-dagelijkse winkels zijn gevestigd
aan de Gasthuisstraat en Biest.

Accent in levensmiddelen en wonen
In het centrum van Brecht is zowel qua aantal als omvang de bran-
che levensmiddelen overheersend. De supermarkten Super GB (750
m² wvo) en Prima (200 m² wvo) zijn de grootste aanbieders in deze
branche. De Prima supermarkt zal in de toekomst geherlocaliseerd
worden in de Nollekensweg. De supermarkt zal dan ca.  550 m² wvo
groot zijn en opereren onder de naam Spar. De overige handelsza-
ken in de branche levensmiddelen zijn kleinschalig van aard. Het
kwaliteitsniveau is bij een aantal winkels bijzonder hoog.
Na de branche levensmiddelen is de branche wonen het meest om-
vangrijk. De branche wonen wordt vertegenwoordigd door drie
handelszaken waarvan de grootste, een tegelcenter, ca. 600 m² wvo
groot is.
Branches zoals kleding en mode, schoenen, huishoudelijke en luxe
artikelen, die deels de aantrekkelijkheid van een centrumgebied
bepalen, zijn weinig of niet aanwezig in het centrum van Brecht.

Dagelijkse sector

Niet-dagelijkse sector

Diensten
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Naast detailhandel ook enkele andere voorzieningen aanwezig
In het centrum zijn naast detailhandel ook een aantal horecazaken,
dienstverlenende bedrijven en twee cultuurvoorzieningen aanwe-
zig. Verder wordt er in het centrum van Brecht ook volop gewoond.
De culturele voorzieningen in het centrum van Brecht zijn de biblio-
theek, het cultureel centrum en het Kempisch museum. Verder zijn
er ook nog zes horecazaken en bevat de dienstverlenende sector
voornamelijk financiële instellingen (waaronder de post), ambach-
ten (kapperszaken) en particuliere dienstverlening.

Tabel 5.5: Centrum-Brecht: overige voorzieningen naar type
Activiteiten aantal
• Cultuur 3
• Horeca 6
• Ontspanning 1
Dienstverlening
• Ambacht 5
• Financiële instelling 7
• Particuliere dienstverlening 4
Bron: Locatus 2007, bewerking BRO

Detailhandelsaanbod centrum Brecht vergeleken
In figuur 5.2 wordt het detailhandelsaanbod van het centrum van
Brecht vergeleken met het provinciaal gemiddelde detailhandels-
aanbod in centrumgebieden van gemeenten met meer dan 20.000
en minder dan 30.000 inwoners van de provincies Limburg e
Vlaams-Brabant. Het detailhandelsaanbod in het centrum van
Brecht is zeer beperkt  vergeleken met de provinciale gemiddelden.
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Figuur 5.2: Benchmark detailhandelsaanbod centrumgebied Brecht en het provinciaal gemiddelde detailhandelsaanbod in centrumgebieden
van gemeenten met meer dan 20.000 en minder dan 30.000 inwoners van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

Bron: Locatus 2007, DPO Limburg en Vlaams-Brabant, bewerking BRO
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Het centrum van Brecht ruimtelijk bekeken
In het centrum van Brecht concentreert de detailhandel zich rond
de Gasthuisstraat, Biest, Gemeenteplaats en de Lessiusstraat. Voor-
namelijk de Gemeenteplaats straalt een bepaalde gezelligheid en
sfeer uit door zijn inrichting en de vele groenelementen. Een min-
punt van de inrichting zijn de kasseien. Zij ogen zeer mooi en zor-
gen voor een rustiek karakter maar zij blijken niet zo makkelijk
bewandelbaar (glad, ongelijk). Met name voor andersvaliden en
slecht ter been zijnde consumenten vormt dit een probleem. Vanop
Biest wordt de bezoeker niet uitgenodigd om de Gemeenteplaats
te bezoeken voor het handelsgebeuren. Men ziet amper dat er hier
detailhandel gevestigd is en het aantal detailhandelszaken is eerder
beperkt. De aanwezige handelszaken situeren zich allen in de da-
gelijkse artikelen. Naast detailhandel treffen we er enkele financi-
ele instellingen aan. De horecasector is hier eveneens zeer beperkt
aanwezig.
De overige handelszaken van het centrum bevinden zich voorna-
melijk aan de Biest, Lessiusstraat en Gasthuisstraat. Hier treffen we
naast de dagelijkse artikelen ook enkele handelszaken aan die zich
bevinden in het shopping segment. Erg gezellig zijn deze straten
niet door het doorgaande verkeer en in tegenstelling tot de Ge-
meenteplaats treffen we hier weinig sfeerelementen aan zoals on-
dermeer groenvoorzieningen. De handelszaken zelf stralen wel
kwaliteit uit. Naast detailhandel treffen we er ook diensten en ho-
reca aan alsook het rusthuis en de school.

Parkeren in Brecht-centrum
In en nabij het centrum van Brecht kan op de volgende locaties
geparkeerd worden:
• Achter de kerk   66 parkeerplaatsen;
• Langsparkeren   52 parkeerplaatsen;
• Gemeenteplaats   44 parkeerplaatsen;
• Schoolstraat   32 parkeerplaasten;
• Achter oud Gemeentehuis   53 parkeerplaatsen;
• Mudaeustraat   17 parkeerplaatsen
• Hendrik Schoofstraat   27 parkeerplaatsen;
• Gemeentepark   41 parkeerplaatsen;
Totaal aantal parkeerplaatsen 332 parkeerplaatsen.

In totaal is een parkeercapaciteit aanwezig van ruim 330 parkeer-
plaatsen.

Gemeenteplaats Gemeenteplaats
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Gemeenteplaats Gemeenteplaats

Biest Biest

5.2.2 Deelgemeente Brecht : Baanwinkelconcentratie
Aan de Ringlaan/Bethovenstraat treffen we een kleine baanwinkel-
concentratie aan met vier detailhandelszaken: Blokker (circa 400 m²
wvo), Casa (circa 400 m² wvo), Meubleta (circa 4.000 m² wvo), en
Aldi (circa 600 m² wvo). Deze handelszaken liggen samen rond één
parking. Deze winkels zijn zeer goed bereikbaar, de (eenzijdige)
afrit van de E19 ligt vlakbij.

Baanwinkelconcentratie Ringlaan/Bethovenstraat

5.2.3 Deelgemeente Brecht: Verspreide bewinkeling

Accent in levensmiddelen, dier en plant en wonen
Het aanbod in de branche dier en plant is qua omvang en aantal
overheersend met circa 1.400 m² wvo. De grootste handelszaak in
deze branche is Aveve met ca. 470 m² wvo. Verder is er nog de
branche levensmiddelen met ca. 400 m² wvo. Dit aanbod wordt
geleverd door ondermeer buurtwinkel Prima (circa 200 m² wvo) die
gevestigd is tussen de deelgemeenten Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor.

Zelfbedieningszaak Prima: gelegen tussen de
deelgemeente Brecht en Sint-Job-in-’t-Goor.
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5.3 Deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor
In de deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor treffen we in totaal een
detailhandelsaanbod aan van ca. 8.050 m² wvo verspreid over ca. 45
handelszaken. In Sint-Job-in-‘t-Goor is sprake van een tweetal con-
centratiegebieden, nl. rond het kruispunt N115 en N117 en in de
Brugstraat nabij de Korte Nieuwstraat. Naast deze 2 concentratie-
gebieden zijn er ook nog de verspreid gelegen zaken.
In de bijlage 1 is een tabel opgenomen met het aanbod uitgesplitst
naar branches en per deelgebied.

5.3.1 Sint-Job-in-‘t-Goor Kruispunt
In het hieronder staand kaartje is een functiekaart van het Kruis-
punt weergegeven.

De meeste winkelfuncties zijn gevestigd aan de Handelslei, vooral
op het gebied van niet-dagelijkse artikelen. Opvallend is ook het
grote aantal dienstverlenende functies rondom het Kruispunt.

Voornamelijk levensmiddelenaanbod
In totaal treffen we rond het kruispunt van de wegen N115 en N
117 in Sint-Job-in-‘t-Goor ca. 2.900 m² wvo aan. De branche levens-
middelen neemt hiervan ca. 1.800 m² wvo of ca.60% van in. Van dit
levensmiddelenaanbod bestaat ca. 3/4 uit supermarktaanbod Del-
haize (ca. 1.050 m² wvo) en Aldi (circa 350 m² wvo). Naast deze su-
permarkten treffen we hier verscheidende hoogwaardige lokale
zelfstandige winkeliers aan.

Overige voorzieningen
Naast detailhandel kan men rond het kruispunt ook terecht voor
een horecabezoek of voor de dienstverlenende sector. De dienst-
verlening wordt vertegenwoordigd door een verhuurzaak, ambach-
ten, financiële instellingen en particuliere dienstverlening.

Tabel 5.6: Sint-Job-in-‘t-Goor kruispunt: overige voorzieningen
Activiteiten aantal
• Horeca 7
• Ontspanning 1
Dienstverlening
• Brandstoffen 1
• Ambacht 6
• Verhuur 1
• Financiële instelling 2
• Particuliere dienstverlening 4

Dagelijkse sector

Niet-dagelijkse sector

Diensten
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Het kruispunt ruimtelijk bekeken
Het gebied rondom het Kruispunt is geen gebied om te flaneren
maar wel om doelgerichte aankopen te doen. De aanwezige win-
kels zien er verzorgd, kwalitatief en hoogwaardig uit. Sfeerelemen-
ten in het openbaar domein treft men er niet aan.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum Kruispunt be-
draagt in totaal 125. Deze parkeerplaatsen zijn als volgt gesitueerd:
• Bij supermarkt Delhaize   63 parkeerplaatsen;
• Bij supermarkt Aldi   50 parkeerplaatsen;
• Langsparkeren Handelslei   12 parkeerplaatsen
Totaal 125 parkeerplaatsen.

Handelslei Eikenlei

Brechtsebaan Beukenlei

5.3.2 Sint-Job-in-‘t-Goor: Brugstraat /  Korte Nieuwstraat

In het concentratiegebied Brugstraat / Korte Nieuwstraat treffen
we circa 5 handelszaken aan met een winkelvloeroppervlakte van
ca. 556 m² wvo. De branche kleding en mode neemt hiervan het
grootste deel in met ca. 270 m² wvo. Het volledige aanbod bestaat
uit kwalitatieve zelfstandige handelaars aangevuld met een aantal
dienstverlenende bedrijven. Het parkeren gebeurt voornamelijk
langs de straat. In de Brugstraat (vanaf de brug tot Carrefour) lig-
gen in totaal 122 langsparkeerplaatsen. Er heerst weinig sfeer en in
het openbaar domein zijn geen sfeerelementen terug te vinden.
In de Brugstraat wordt wekelijks op woensdagmiddag een markt
gehouden.
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De winkelfuncties bevinden zich voornamelijk ten zuiden van de
Korte Nieuwstraat. Aan de noordzijde van de Korte Niewstraat zijn
alleen enkele dienstverlenende functies gevestigd.

Brugstraat

5.3.3 Sint-Job-in-'t-Goor: Verspreide bewinkeling

Voornamelijk levensmiddelen
In het totaal zijn er ca. 24 handelszaken verspreid gevestigd in Sint-
Job-in-‘t-Goor met een gezamenlijke winkelvloeroppervlakte van
ca. 5.100 m² wvo.
Het aanbod in de branche levensmiddelen is qua aantal en omvang
overheersend met ca. 3.225 m² wvo. Dit aanbod wordt geleverd
door 13 handelszaken. De grootste aanbieders hiervan zijn super-
markt GB (ca. 1.550 m² wvo) en diepvriescentrum O’Cool (ca. 700 m²
wvo).
De overige levensmiddelenzaken zijn voornamelijk lokale handels-
zaken waaronder bakkers, een minisuper en een groentenwinkel.
Het overige verspreid detailhandelsaanbod zijn kleinschalige han-
delszaken van lokale ondernemers verspreid over diverse branches.

5.4 Deelgemeente Sint-Lenaarts
In de deelgemeente Sint-Lenaarts treffen we in totaal een detail-
handelsaanbod aan van ca. 7.500 m² wvo verspreid over ca. 35 han-
delszaken. De handelszaken zijn gevestigd in het centrum van Sint-
Lenaarts (de Dorpsstraat: 12 vestigingen met in totaal circa 800 m²
wvo) en verspreid over de deelgemeente (23 vestigingen met in
totaal 6.700 m² wvo).
In de Kerkstraat wordt wekelijks op donderdagochtend een markt
gehouden.
In bijlage 1 is een tabel opgenomen met het aanbod uitgesplitst
naar branches en per deelgebied.

Dagelijkse sector

Niet-dagelijkse sector

Diensten
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5.4.1 Sint-Lenaarts Centrum
Het centrum van Sint-Lenaarts wordt gevormd door de Dorpsstraat
inclusief het gebied rondom de kerk. In onderstaand plaatje is dat
weergegeven.

Winkels zijn vooral gelocaliseerd aan de noordkant van de Dorps-
straat en bij de kerk (hoek Dorpsstraat, Kerkstraat en Nieuwstraat.
In het midden van de Dorpsstraat treffen we vooral dienstverle-
nende functies aan.

Parkeren
In en om het centrum van Sint-Lenaarts zijn circa 300 parkeerplaat-
sen aanwezig. Het gaat hierom:

• Pleintje in het centrum: 11 plaatsen
• Dorpsstraat (van parking voetbal tot rondpunt) : 124 plaatsen
• Parking voetbal: 110 plaatsen
• Naast de kerk: 36 plaatsen
• Hoogstraatsebaan (vanaf dorpsstraat tot Engelakker): 17 plaat-

sen

Accent levensmiddelen en dier en plant
In totaal bevindt zich in het centrum van Sint-Lenaarts een detail-
handelsaanbod van ca. 800 m² wvo verspreid over ca. 12 handelsza-
ken. Al deze handelszaken zijn gevestigd in de Dorpsstraat. De
meeste handelszaken bieden levensmiddelen aan en daarnaast zijn
er nog drie kleding en modezaken.

Overige voorzieningen
Naast detailhandel kan men in Sint-Lenaarts centrum ook terecht
voor de bibliotheek, horecazaken en dienstverlenende bedrijven.
De dienstverlening wordt vertegenwoordigd door ambachten en
financiële instellingen.

Tabel 5.7: Sint-Lenaarts centrum: overige voorzieningen
Activiteiten aantal
• Cultuur 1
• Horeca 9
• Ontspanning 2
Dienstverlening
• Ambacht 1
• Financiële instelling 5
Bron: Locatus 2007, bewerking BRO

Dagelijkse sector

Niet-dagelijkse sector

Diensten
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Het centrum van Sint-Lenaarts ruimtelijk bekeken
Het centrum van Sint-Lenaarts bevindt zich rond de Dorpsstraat,
inclusief het gebied rondom de kerk. In de Dorpsstraat bevindt zich
een plein waar enkele handelszaken rond gevestigd zijn. Door de
inrichting van het openbaar domein heeft men het kerngebied
sfeervoller gemaakt. Ook het grote terras op het plein draagt zijn
steentje bij aan de sfeercreatie. Het parkeren gebeurt langs de
straat voor de handelszaken en bij de kerk. Het centrum van Sint-
Lenaarts bestaat voornamelijk uit buurtvoorzieningen.

Hoogstraatsebaan Dorpsstraat

Dorpsstraat Dorpsstraat

5.4.2 Sint-Lenaarts: Verspreide bewinkeling

Accent levensmiddelen, dier en plant en overige detailhandel
Ongeveer 35% van het verspreide detailhandelsaanbod in Sint-
Lenaarts wordt aangeleverd door de branche levensmiddelen. Su-
permarkt Delhaize is met ca. 1.500 m² wvo de grootste aanbieder
van dagelijkse artikelen. Daarnaast is er ook nog supermarkt Alvo
aan de grens met het centrum van ca. 450 m² wvo.
Op het gebied van niet-dagelijkse artikelen bestaat het aanbod
voornamelijk uit een Kringloopwinkel (circa 1.650 m² wvo) en tuin-
centrum Vijvertuinen ’t Veerle (circa 1.000 m² wvo).

De verspreid gelegen supermarkt Delhaize, Sint-
Lenaarts
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6. DETAILHANDEL IN DE REGIO

6.1 Antwerpen
Antwerpen behoort tot de top van de Belgische binnensteden, met
een nationale, maar tevens een belangrijke toeristische aantrek-
kingskracht. In de Antwerpse binnenstad is een uitgebreid en divers
aanbod aan detailhandel, horeca en andere recreatieve voorzienin-
gen te vinden. De synergie tussen detailhandel, cultuur, mode, di-
amant en horeca is een enorm pluspunt. De Meir en De Keyserlei
zijn de belangrijkste winkelstraten met de bekendste filiaalbedrij-
ven. De exclusievere zaken zijn gevestigd in de Modewijk en het
wijkje De Wilde Zee. In de Hoogstraat, de Kloosterstraat, de Wol-
straat en de Lange Koepoortstraat zijn curiosa in allerlei stijlen te
vinden. Achter het Centraal Station ligt de Diamantwijk, het ge-
deelte van de stad dat ook wel eens ‘Het Jeruzalem van het Noor-
den’ wordt genoemd. Met de recente opening van de Stadsfeest-
zaal, gelegen tussen Hopland en de Meir, is een ruim aanbod aan
luxueuze winkels aan het Antwerpse detailhandelsaanbod toege-
voegd.

6.2 Wijnegem Shopping Center
Het Wijnegem Shopping Center is ca. 20 km verwijderd van het
centrum van Brecht en is makkelijk bereikbaar via de autosnelweg
E313. Het Wijnegem Shopping Center is een groot overdekt winkel-
complex met ca. 240 winkels die samen ca. 57.500 m² wvo tellen en
hierdoor heeft het Shopping Center een grote regionale uitstraling.
In totaal zijn er 5.000 parkeerplaatsen en jaarlijks bezoeken  ca. 10

miljoen personen het shopping center. Grote trekkers zijn onder-
meer Super GB, Fnac, Zara, C&A en H&M.

6.3 Breda
Breda is ongeveer 30 km verwijderd van Brecht en wordt makkelijk
bereikt via de E19. Het centrum van Breda herbergt ca. 560 detail-
handelszaken met een totaal metrage van ca. 102.000 m² wvo. Het
shopping gehalte van Breda is erg groot en oefent een grote aan-
trekkingskracht uit op de regio zowel in Nederland als België.
De Grote Markt in Breda fungeert als middelpunt van de stad. Ze
telt heel wat horecagelegenheden en er vinden verscheidene eve-
nementen plaats. Belangrijke winkelstraten zijn de Ginnekenstraat,
Torenstraat, Lange en Korte Brugstraat, Veemarktstraat en Hal-
straat die tal van winkels herbergen waaronder vele bekende ke-
tenbedrijven. In het zuidelijk verlengde ervan ligt de Ginnekensweg
waar men heel wat speciaalzaken aantreft. In het centrum van Bre-
da bevindt zicht ook het overdekte winkelcentrum De Barones.
Naast het centrum is Breda ook gekend omwille van zijn woon-
boulevard. De woonboulevard omvat 44 winkels die zich richten op
de totale woninginrichting met ondermeer meubelen, woondeco-
ratie –en textiel, keukens –en badkamers, tuinartikelen, verlichting,
elektro enzovoort. Bekende aanbieders zijn ondermeer Media-
markt, BCC, Prénatal, Natuzzi en Lederland.
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6.4 Gemeenten in de regio van Brecht

6.4.1 Brasschaat
Brasschaat heeft langs de Bredabaan een uitgebreid aanbod van
winkels, zowel op het gebied van dagelijkse als niet-dagelijkse arti-
kelen. Langs de Bredabaan treffen we verschillende bekende ke-
tenzaken aan zoals Delhaize, Super GB, Casa, Standaard Boekhan-
del, Ici Paris XL, Mexx, Planet Parfum, Free Record Shop, Di, Kruid-
vat, Hema, Extrazone, Esprit en Troc. Daarnaast is eveneens Hubo,
Blokker, Casa, Tom&Co, Zeeman, Aldi en Colruyt aanwezig in Bras-
schaat. Daarnaast zijn er in Brasschaat ook diverse hoogwaardige
winkels gevestigd.
In Brasschaat is ongeveer 9% van de klanten afkomstig uit Brecht.
(bron: studie van studenten marketing van de Karel De Grotehoge-
school i.s.m. UNIZO Antweroen 2005-2006)

Grootte van de supermarkten
Delhaize 2.000 m² wvo Aldi 800 m² wvo
Super GB 2.000 m² wvo Colruyt 650 m² wvo
Van Ende 1.200 m² wvo

6.4.2 Wuustwezel
Wuustwezel telt circa 300 handelszaken. In het centrum is de be-
langrijkste winkelstraat de Kapelstraat. Voor perifere bewinkeling
is dit voornamelijk de Bredabaan waar enkele landelijke ketenza-
ken gelegen zijn (GB, Aldi, Eldi, Zeeman, Hubo, Blokker, Standaard
Boekhandel en Kruidvat). Daarnaast is er ook nog een AD en Proxy
Delhaize en een Aveve tuincentrum.

Grootte van de supermarkten
GB 850 m² wvo AD Delhaize 1.000 m² wvo
Aldi 725 m² wvo Proxy Delhaize 425 m² wvo

6.4.3 Malle
Malle kent twee lokale handelskernen West –en Oostmalle.
Malle heeft 6.000 middelbare scholieren, een groot KMO gebied en
veel regionale instellingen zijn in Malle gevestigd (belastingkan-
toor, de Lijn en diverse andere instellingen). Malle heeft dus een
regionale verzorgingsfunctie, maar op het gebied van detailhandel
is dit enigszins weggeëbd.
In Oostmalle treffen we ondermeer de ketenbedrijven Aveve,
Kruidvat, Spar en AD Delhaize aan. In Westmalle zijn dit Zeeman,
Standaard Boekhandel, Colruyt, Spar, Techno en Aldi.

Grootte van de supermarkten
Spar 280 m² wvo Spar 100 m² wvo
Colruyt 1.000 m² wvo AD Delhaize 1.500 m² wvo
Techno 200 m² wvo Aldi 700 m² wvo
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6.4.4 Hoogstraten
Het centrum van Hoogstraten telt circa 100 winkels De hoofdstraat
in het centrum is Vrijheid. Perifere bewinkeling vinden we terug
langs de Gemelstraat en de Sint-Lenaartsweg. Hoogstraten heeft de
afgelopen jaren een slag voorwaarts gemaakt, met name op het
gebied van cultuur en sport. De gehele gemeente profiteert daar-
van. Hoogstraten wordt ook veel bezocht door Nederlanders
(winkels, horeca). Volgende ketenbedrijven vinden we terug in
Hoogstraten: Lidl, Hubo,Standaard Boekhandel, Kruidvat, Ici Paris
XL, Blokker, Zeeman, Contact GB, Aldi ,Spar, Super GB en AD Del-
haize.

Grootte van de supermarkten
Lidl 850 m² wvo Contact GB 700 m² wvo
Super GB 1.500 m² wvo AD Delhaize 1.500 m² wvo
Spar 240 m² wvo Aldi 675 m² wvo

6.4.5 Schilde
In Schilde treffen we verschillende landelijke bekende ketenbedrij-
ven aan langs de Turnhoutsebaan zoals ondermeer AD Delhaize,
Super GB, Casa, Kruidvat, Vanden Borre, Fun, Hubo, Carrefour,  Aldi
en Standaard Boekhandel.

Grootte van de supermarkten
AD Delhaize 1.250 m² wvo Super GB 1.450 m² wvo
Carrefour 600 m² wvo Aldi 600 m² wvo

6.4.6 Rijkevorsel
In Rijkevorsel treffen we vele landelijke bekende ketenbedrijven
aan langs de Merkplassesteenweg zoals ondermeer Blokker, Aldi,
Kruidvat, Zeeman, Promo Fashion, Schoenen Reus, Hubo en Action.
Daarnaast treffen we in Rijkevorsel ook Lidl,Contact GB Spar en
Super GB aan.

Grootte van de supermarkten
Aldi 675m² wvo Lidl 425m² wvo
Spar 400 m² wvo Super GB 1.400 m² wvo
Contact GB 950 m² wvo

6.4.7 Schoten
De gemeente Schoten telt heel wat meer ketenbedrijven dan de
andere gemeenten in de regio van Brecht.
Deze bedrijven zijn voornamelijk gevestigd langs de Bredabaan,
Paalstraat, Venstraat en Zaatstraat. Volgende ketenbedrijven tref-
fen we er aan: Lidl (2x), Heytens, Sports Direct, Home Market, Kre-
fel, Bent, JBC, AS Adventure, Action, Tom & Co, Overstock, Stan-
daard Boekhandel, Lucas creativ, Carrefour (3x), Brico, Inno Galeria,
Zeeman, Casa, Bart Smit, Colruyt, Free Record Shop, Kruidvat, Shoe
Discount, Di, Blokker, Delhaize, Aldi, Eldi, Hubo, Covee en Gamma.

Grootte van de supermarkten
Lidl 425 en 725 m² wvo Colruyt 2.200 m² wvo
Delhaize 1.850 m² wvo Aldi 700 m² wvo
Carrefour 9.000 m² wvo, 1.100m² en 1.450 m² wvo
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7. VRAAGANANALYSE

7.1 Koopstromen

In het onderzoek “Hoe commercieel aantrekkelijk zijn de handels-
kernen in de provincie Antwerpen” uitgevoerd in 2003 door UNIZO
zijn indicaties opgenomen omtrent de koopstromen in de provincie
Antwerpen. In het UNIZO onderzoek is het aantal gemeenten in de
provincie onderverdeeld in een 5-tal categorieën, te weten:
1  Grootstedelijke gemeenten
2  Regionaalstedelijke gemeenten
3. Kleinstedelijke gemeenten
4. Bovenlokale gemeenten
5. Lokale gemeenten, waartoe Brecht behoort.
Per gemeentecategorie zijn door UNIZO gemiddelden berekend ten
aanzien van de koopkrachtbinding op het gebied van dagelijkse
artikelen, shopping artikelen en specialty artikelen. Uit het onder-
zoek blijkt dat gemeenten op lokaal niveau (waartoe Brecht be-
hoort) op het gebied van dagelijkse artikelen gemiddeld circa 81%
van de koopkracht in die gemeenten bindt. Op het gebied van
shopping en specialty is dat respectievelijk circa 26% en 46% (ge-
middeld voor niet-dagelijks circa 36%. Het betreft hier echter ge-
middelden van lokale gemeenten in de provincie Antwerpen. Dat
wil dus niet zeggen dat ook in Brecht sprake is van een dergelijke
binding. BRO België is van mening dat vanwege het beperkte aan-
bod van winkels op het gebied van niet-dagelijkse artikelen de in
het UNIZO rapport genoemde percentages voor lokale gemeenten

voor de gemeente Brecht sterk overdreven zijn. Een huidige koop-
krachtbinding in Brecht op het gebied van niet-dagelijkse artikelen
van maximaal circa 30% ligt veel meer in de lijn van de verwachtin-
gen. Op het gebied van dagelijkse artikelen is BRO België van me-
ning dat gezien de omvang en kwaliteit van de supermarkten en de
speciaalzaken in Brecht een binding van circa 80% wel reëel is. Im-
mers het winkelbestand in Brecht is met de aanwezigheid van di-
verse supermarkten in alle prijs/kwaliteitssegmenten vrij sterk aan-
wezig. Slechts voor een bezoek aan hypermarkten (Carrefour Scho-
ten) of voor een bezoek aan een Colruyt supermarkt is er aanlei-
ding om buiten Brecht supermarkten te bezoeken. Ook op het ge-
bied van foodspeciaalzaken is er een ruim aanbod.

Benchmark koopstromen
In de volgende grafieken worden de in de vorige paragraaf inge-
schatte koopstromen in Brecht vergeleken met de koopstromen
zoals die elders, in andere gemeenten met een vergelijkbare bevol-
kingsomvang in Vlaanderen worden aangetroffen. Uit deze grafie-
ken blijkt dat op het gebied van dagelijkse artikelen de koop-
krachtbinding in Brecht ongeveer gelijke tred houdt met de bin-
ding in andere vergelijkbare gemeenten. Dit is ook niet verwonder-
lijk gezien het feit dat het aanbod van winkels in dagelijkse artike-
len nauwelijks afwijkt van het aanbod in andere vergelijkbare ge-
meenten (zie figuur 5.1). Op het gebied van niet-dagelijkse artike-
len is de koopkrachtbinding in Brecht toch wel beperkt. Met een
binding van maximaal circa 30% ligt deze duidelijk onder het ge-
middelde van vergelijkbare gemeenten. Dit is te verwachten gezien
het beperkte aanbod van winkels op het gebied van niet-dagelijkse
artikelen in Brecht (zie tevens figuur 5.1).
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Niet-Dagelijkse artikelen
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7.2 De mening van de consument

In het kader van voorliggend onderzoek is door onderzoeksbureau
MAS een passantenenquête uitgevoerd in het centrumgebied van
Brecht, Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts. Op dinsdag– en zater-
namiddagen, meer bepaald op 23, 27, 30 september en 4 oktober
2008, zijn in het totaal 264 geldige enquêtes uitgevoerd.
Voor Brecht werden er 100 enquêtes uitgevoerd op de Biest, op het
kruispunt Biest-Gemeenteplaats en in de omgeving van Super GB.
In Sint-Job-in-‘t-Goor voerde men 102 enquêtes uit op het kruispunt
Brugstraat-Braakstraat, in de buurt van de Aldi aan de Handelslei
en op het kruispunt Eikenlei-Handelslei.
Tenslotte werden er in Sint-Lenaarts 62 enquêtes uitgevoerd aan
het kruispunt Dorpsstraat-Kerkstraat. De voornaamste resultaten
zijn hieronder compact vermeld per deelgemeente. Voor het volle-
dige overzicht van alle resultaten van de enquête verwijzen we
naar bijlage 2.

90% van het aantal passanten komt uit de gemeente Brecht
Van alle bevraagden komt 90% uit de gemeente Brecht. In Sint-
Lenaarts was dit zelfs nog iets hoger.
In het centrum van de deelgemeente Brecht is slechts 2% afkomstig
uit de deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor, terwijl in Sint-Job-in-‘t-
Goor circa 20% van de bezoekers afkomstig was uit de deelge-
meente Brecht. Slechts 1% van de bezoekers in Sint-Job-in-‘t-Goor
was afkomstig uit Sint-Lenaarts.
Andere gemeenten waarvan de passanten afkomstig waren, zijn
Antwerpen, Schoten, Westmalle en Merksem. Naast de enquêtes
uitgevoerd in de centrumgebieden, zijn ook consumenten bevraagd

van de winkels aan de Ringlaan/Bethovenstraat (Blokker,Casa, Aldi
en Meubleta). Hier was ruim 75% afkomstig uit de gemeente
Brecht. Opmerkelijk is dat slechts een beperkt deel (circa 7%) van
deze personen afkomstig is uit Sint-Job-in-‘t-Goor. De andere con-
sumenten woonden in de buurgemeenten of passeerden toevallig
aan de winkels.

Belangrijkste bezoekreden is boodschappen doen
Ongeveer de helft van de passanten bezoekt de centrumgebieden
om boodschappen te doen. Andere bezoekmotieven zijn een hore-
cabezoek, een bezoek aan de bank en de post en in beperkte mate
voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen. Meer dan één derde
van de passanten bezoekt het centrumgebied dagelijks.

De helft komt met de wagen
De helft van de passanten gebruikt de wagen om naar het centrum
te komen. Met de fiets komt één vierde en ongeveer 15% komt te
voet. Het openbaar vervoer wordt dus minimaal gebruikt. Degenen
die met de wagen kwamen parkeerden de wagen in Brecht voor-
namelijk aan de Gemeenteplaats en op het braakliggend terrein
tegenover Decor Ann. In Sint-Job-in-’t-Goor parkeerde men voor-
namelijk op de parkings van Aldi en Delhaize en op de langspar-
keerplaatsen aan de straten. In Sint-Lenaarts gebeurde dit aan de
kerk.
Het parkeergebeuren vinden de passanten goed in Brecht en zeer
goed in Sint-Job en Sint-Lenaarts. De bereikbaarheid vindt men
voor alle centrumgebieden goed tot zeer goed.
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Waardering centrumgebied
Tijdens de enquête werd ook gepolst wat de consument vindt van
de kwaliteit van de winkels, van de wekelijkse markten, van de ho-
reca, de aanwezigheid van andere functies, de sfeer van het cen-
trum, de openbare ruimte en de veiligheid. Voor alle aspecten werd
door minimum 70% van de passanten een score van minimum 7 op
10 gegeven. Enkel aan de wekelijkse markt in Sint-Job, de horeca in
Sint-Lenaarts en de sfeer en gezelligheid en in Sint-Job en Sint-
Lenaarts werden minder hoge scores toegekend.

Aanbod centrum vergeleken met ander aanbod in andere gemeen-
ten
De passanten in Brecht vonden dat het aanbod in de deelgemeente
Brecht gelijk tot beter is ten opzichte van het aanbod in Sint-Job-in-
‘t-Goor en Sint-Lenaarts.
Ten opzichte van centra buiten Brecht waardeerden de passanten
over het algemeen het aanbod in Hoogstraten en Brasschaat beter
dan het aanbod van de Brechtse centrumgebieden. De centra van
Malle, Zoersel, Wuustwezel, Kalmthout en Rijkevorsel waardeerde
men over het algemeen gelijk aan de Brechtse centrumgebieden.

Korte verblijfsduur
De bevraagden verblijven een relatief korte tijd in de centrumge-
bieden van Brecht. In Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor verbleef ca. 57%
maximaal een half uur in het centrum. In Sint-Lenaarts verbleef
circa 65% maximaal een half uur.

Meer dan helft deed een aankoop
In Brecht had iets meer dan de helft van de passanten een aankoop
gedaan; voor Sint-Job-in-‘t-Goor bedroeg dit 82% en voor Sint-
Lenaarts 74%. De  overgrote meerderheid kocht levensmiddelen.
Daarnaast kocht men ook boeken of tijdschriften of bracht men
een bezoek aan de horeca.

Gemiste branches
In het centrum van de deelgemeente Brecht misten de passanten
kledingzaken het meest, daarna kwamen een schoenwinkel en
kaas– en viswinkel. Voor Sint-Job-in-‘t-Goor suggereerde men even-
eens kledingzaken en een viswinkel maar ook een doe-het-zelf
zaak. In Sint-Lenaarts ontbreekt volgens de passanten een super-
markt, kledingzaken en een bank.

Aanbevelingen ter verbetering van het centrumgebied

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Meer parkeermoge-
lijkheden

Verbetering ver-
keersinfrastructuur

Herinrichting kruis-
punt

Verhogen verkeers-
veiligheid (zwakke
weggebruikers)

Verhogen verkeers-
veiligheid (zwakke
weggebruikers)

Meer horeca

Herinrichting Ge-
meenteplaats

Betere structurering
openbaar vervoer
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8. RESULTATEN ONDERNEMERSENQUÊTE

In het kader van voorliggend onderzoek is tevens een enquête on-
der alle ondernemers in Brecht-Centrum, Sint-Job-in-‘t-Goor-
Centrum en Sint-Lenaarts-Centrum uitgezet zodat alle ondernemers
uit alle straten en alle branches hun zegje hebben kunnen doen.
Met de enquête is gepolst naar de bevindingen van de onderne-
mers van het centrumgebied en hun eventuele suggesties ter verbe-
tering. In totaal werden er 320 enquêtes verstuurd en hebben 100
ondernemers uit de centrumgebieden de enquête ingevuld (40 uit
Brecht, 39 Sint-Job-in-‘t-Goor en 21 Sint-Lenaarts). De voornaamste
conclusies en resultaten zijn hieronder compact weergegeven. Voor
het volledige overzicht van alle resultaten verwijzen we naar bijla-
ge 3.

Enkele kenmerken van de bevraagden
• Ongeveer 65% is eigenaar van het handelspand waarin men

zijn handelsactiviteit uitoefent;
• Circa 60% is lid van een belangenorganisatie (de meerderheid is

lid van UNIZO);
• Ongeveer 40 a 50% van de ondervraagde ondernemers gaf aan

dat zij de afgelopen twee jaar een omzetstijging hebben gere-
aliseerd. Een daling vond plaats bij 25 a 30% van de onder-
vraagden;

• In de toekomst verwacht circa 1/3 van de ondervraagde onder-
nemers in Brecht en Sint-Lenaarts een stijging van hun omzet.
In Sint-Job-in-‘t-Goor is dat bijna de helft.

Omzet wijziging de afgelopen twee jaren
Brecht Sint-Job Sint-Lenaarts

Stijging 45% 49% 38%
Status quo 30% 28% 28%
Daling 25% 23% 28%

Verwachte omzetwijziging
Brecht Sint-Job Sint-Lenaarts

Stijging 35% 48% 33%
Status quo 45% 33% 48%
Daling 20% 18% 14%

Positieve of negatieve evolutie?
Ongeveer 60% van de ondervraagden is van mening dat het cen-
trum van Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor een negatieve evolutie heeft
ondergaan. Het centrumgebied van Sint-Lenaarts heeft volgens de
meerderheid een positieve evolutie gekend. In onderstaande tabel
zijn de belangrijkste positieve en negatieve punten per centrumge-
bied opgesomd.
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BRECHT SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SINT-LENAARTS
Positief Postief Positief
Gemeenteplaats
straalt rust uit

Bereikbaarheid Heraanleg dorpskern

Dorpsverfraaiing Parkeergelegenheid Meer horeca bijge-
komen

Renovatie, nieuw-
bouw

Verbeterde infra-
structuur

Meer winkels bijge-
komen

Parking aan de kerk Markt Meer nieuwbouw
Heraanleg kerkom-
geving

St-Job Zomert Veiliger

Landelijk karakter Supermarkten Goed beleid
Dorpskarakter

Negatief Negatief Negatief
Weinig nieuwe win-
kels

Teveel wegenwerken Verdwijnen van han-
del

Te weinig parking Oprit Brecht Plaatsing kermis
Druk verkeer Veel verkeer
Veel appartementen
zonder handel

Veel appartementen
zonder handel

Gemeenteplaats is
niet uitnodigend

Slecht wegdek

Weinig vernieuwing Inrichting Brugstraat

Hoogstraten, Brasschaat Schoten zijn  de voornaamste concurrent
Als concurrent voor het centrumgebied van Brecht werd de ge-
meente Hoogstraten het vaakst genoemd gevolgd door Malle en
Schoten. Voor Sint-Job-in-’t-Goor vermeldde men Schoten het
vaakst gevolgd door Brasschaat en Schilde. De ondernemers van
Sint-Lenaarts beschouwen Hoogstraten als de grootste concurrent.
De redenen hiervoor zijn het feit dat in deze gemeenten de winkels
meer geconcentreerd gevestigd zijn, het aanbod er ruimer is en er
een gezellige sfeer heerst.

Top 3 aantrekkelijke aspecten
Per centrumgebied werden de volgende drie aspecten het vaakst
aangeduid als aantrekkelijke aspecten:
BRECHT SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SINT-LENAARTS
Service en bediening Keuze levensmidde-

len
Service en bediening

Keuze levensmidde-
len

Service en bediening Parkeergelegenheid

Activiteiten winke-
liers

Kwaliteit van de
handelszaken

Bereikbaarheid
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Top 3 onaantrekkelijke aspecten
Per centrumgebied werden de volgende drie aspecten het vaakst
aangeduid als onaantrekkelijke aspecten:

BRECHT SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SINT-LENAARTS
Parkeergelegenheid Sfeer en gezelligheid Keuze andere win-

kels dan levensmid-
delenwinkels.

Inrichting centrum Inrichting centrum Ontbreken sport-
voorzieningen

Keuze andere win-
kels dan levensmid-
delenwinkels.

Parkeergelegenheid Uitstraling winkels en
parkeren

De kwaliteit, openingstijden en service van de winkels wordt als
uitstekend tot goed beoordeeld
Voornamelijk de kwaliteit, de openingstijden en de service van de
aanwezige winkels beoordelen de ondernemers als uitstekend tot
goed. Aspecten die de ondernemers matig tot slecht beoordelen
zijn voornamelijk de verkeerssituatie, het promoten van de cen-
trumgebieden en het aantal parkeerplaatsen in het centrum.

Voornamelijk levensmiddelenspeciaalzaken, modische artikelen en
ketenbedrijven worden gemist.
De ondernemers van de centrumgebieden vernoemen verschillende
branches die worden gemist. Levensmiddelenspeciaalzaken worden
vaak vernoemd. Hierbij denkt men dan aan een groentewinkel, een
viswinkel of een kaaswinkel. Maar ook het modische segment zoals
kleding en schoenen zien de ondernemers graag verschijnen in het

centrum. Tenslotte noemen enkele ondernemers ook enkele ge-
wenste ketenbedrijven zoals ondermeer Kruidvat, Hema, Free Re-
cord Shop, Standaard Boekhandel, Colruyt, Lidl,… .

Matige bereikbaarheid van het centrum
De bereikbaarheid van het centrum van Brecht en Sint-Job  beoor-
deelt ca. 50% van de bevraagde ondernemers als matig. Over de
bereikbaarheid van Sint-Lenaarts zijn de handelaars zeer tevreden.
Als verbeteringsvoorstellen voor de bereikbaarheid van de cen-
trumgebieden van Brecht en Sint-Job wordt voornamelijk de reali-
satie van het op –en afrittencomplex genoemd als ook de aanleg
van  de ringweg rond Brecht. Daarnaast oppert men ook de her-
aanleg van de Gemeenteplaats en de Brugstraat en pleit men voor
een vermindering van het zware doorgaande verkeer.
Het aantal parkeerplaatsen vindt men in Brecht en Sint-Job onvol-
doende. Verbeteringsvoorstellen zijn het aanleggen van parkeer-
pleinen en optimaliseren van bestaande parkeermogelijkheden.
Daarnaast kan men ook de eigenaars sensibiliseren om de privé
parking meer te gebruiken en nieuwbouwappartementen verplich-
ten privé parkeerplaatsen aan te leggen.
Het aantal parkeerplaatsen in Sint-Lenaarts vindt men wel vol-
doende.
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Verbeteringsvoorstellen voor de drie centrumgebieden
• Centrum dient gezelliger te worden: gezellige inrichting, gezel-

lige terrasjes;
• Handelszaken concentreren;
• Centrum promoten;
• Meer parkings aanleggen;
• Dienstverlening niet op gelijkvloerse verdieping van de Ge-

meenteplaats maar wel daarbuiten of op de eerste verdieping
• Realisatie ring rond Brecht en
• Realisatie op –en afrittencomplex

Interactie detailhandel en overige voorzieningen eerder beperkt
De interactie tussen de detailhandel enerzijds en overige voorzie-
ningen anderzijds is in de centrumgebieden van Brecht eerder be-
perkt. Voor volgende voorzieningen gaf minstens 40% aan dat hun
zaak er veel of een beetje van profiteert: fietsrecreatie, wekelijkse
markt, jaarmarkt, horeca, onderwijsaanbod, gemeentehuis, toeris-
tisch infokantoor, industrie en KMO, Kleipikkersfestival en braderij
Sint-Job.
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9. ECONOMISCH FUNCTIONEREN

Door de confrontatie van aanbod en vraag ontstaat inzicht in het
huidig economisch functioneren van de detailhandel in de dage-
lijkse en niet-dagelijkse artikelensector in Brecht. Uit de benade-
ring volgt de vloerproductiviteit ofwel de gemiddelde omzet per
m² wvo in Brecht. Bekeken zal worden in hoeverre deze afwijkt van
het gemiddelde in het Gewest Vlaanderen.

Gehanteerde uitgangspunten
Voor de benadering van het huidig economisch functioneren van
de detailhandel in de dagelijkse en in de niet-dagelijkse artikelen-
sector zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Bevolkingsaantallen per gemeente en gemiddeld inkomen per

aangifte zoals die door de Algemene Directie Statistiek en Eco-
nomische Informatie worden gepubliceerd;

• De dagelijkse artikelensector in Brecht beslaat ca. 10.095 m²
wvo en kent een koopbinding van ca. 80%;

• De niet-dagelijkse artikelensector in Brecht neemt ca. 15.900 m²
wvo en kent een koopbinding van circa 30%;

• Uit de passantenenquête bleek dat circa 90% afkomstig was uit
de gemeente Brecht en dat er dus circa 10% toevloeiing be-
staat.

Dagelijkse art. Niet-dagelijkse art.
Inwoners januari 2008 27.170 27.170
Bestedingen per hoofd in
Vlaanderen3

 €  2.352,9  €  2.400,92

Bestedingen gecorrigeerd4  € 2.399,96  € 2.496,96
Bestedingspotentieel  € 65,2 miljoen  € 67,8 miljoen
Koopbinding 0,80 0,30
Toevloeiing 0,1 0,1
Omzet  €  58 miljoen  €  22,6 miljoen
Aanbod in m² wvo 10.095 15.901
Vloerproductiviteit 5.740 € /m² 1.420 € /m²

                                                     
3 Bron: Huishoudbudgetonderzoek 2006 (bewerking BRO België.
4 In distributie-planologische berekeningen wordt doorgaans een inkomenselastici-
teit verondersteld van circa 0,25 voor dagelijkse goederen en van circa 0,50 voor
niet-dagelijkse goederen. In Brecht ligt het gemiddeld inkomen per inwoner circa
8% boven het Nationale gemiddelde. Voor dagelijkse goederen wordt dus een be-
stedingsverhoging verondersteld van 2%; voor niet-dagelijkse goederen van circa
4%.
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Functioneren dagelijkse artikelensector bovengemiddeld
De omzet per m² wvo in de dagelijkse artikelensector bedraagt in
de gehele gemeente Brecht ca € 5.740 per m² wvo en ligt daarmee
licht boven het Vlaamse gemiddelde van ca. € 5.550,- per m² wvo5.
Op basis van de benadering van het economisch functioneren anno
2008 is er sprake van een goed functioneren van de detailhandel in
de dagelijkse artikelensector in Brecht. Individuele winkels kunnen
een hogere dan wel lagere omzet per m² wvo realiseren.

Functioneren niet-dagelijkse artikelensector, onder het gemiddelde
De omzet per m² wvo in de niet-dagelijkse artikelensector bedraagt
voor Brecht  € 1.420 per m² wvo en  ligt daarmee onder het Vlaam-
se gemiddelde van ca. € 1.750,- per m² wvo6. De oorzaak hiervan is
het hoge aandeel van de branches plant en dier en wonen in de
detailhandelsstructuur van Brecht. Deze branches hebben over het
algemeen een lage vloerproductiviteit.

                                                     
5 Inschatting BRO België. In Vlaanderen wonen anno 2008 circa 6.161.600 mensen.
De meest recente bestedingen in de dagelijkse artikelensector (Huishoudbudgeton-
derzoek 2006) liggen op circa  € 2.352,9 per persoon. Met andere woorden, het
bestedingspotentieel is in Vlaanderen ca.  € 14.497 mln. In Vlaanderen is momenteel
ca. 2.614.627m²  wvo  aan dagelijkse artikelen aanwezig. Dat resulteert in een vloer-
productiviteit van ca.  5.550 €   per m² wvo.
6 Inschatting BRO België. In Vlaanderen wonen anno 2008 ca. 6.161.600 mensen. De
meest recente bestedingen in de niet-dagelijkse artikelensector in Vlaanderen liggen
op ca. € 2.400,- per hoofd van de bevolking. Met andere woorden, het bestedingspo-
tentieel in Vlaanderen bedraagt ca. € 14.788 mln. voor niet-dagelijkse artikelen. In
Vlaanderen is  8.443.056 m² wvo aan niet-dagelijkse artikelen aanwezig. Dat resul-
teert in een vloerproductiviteit van ca. € 1.750,- per m² wvo voor de niet-dagelijkse
artikelensector in Vlaanderen
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10. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de belangrijkste ontwik-
kelingen die zich momenteel aan de vraagzijde (consumentenge-
drag), aan de aanbodzijde (nieuwe aanbodvormen) en op het ge-
bied van overheidsbeleid voordoen. Hierbij wordt tevens kort aan-
gegeven welke impact deze zullen hebben op de detailhandel.

10.1 Beschrijving Consumentengedrag

Kleinere huishoudens en toenemende vergrijzing
De trend naar kleinere huishoudens en een toenemend aantal oude-
ren zijn de belangrijkste kenmerken in de evolutie van de bevol-
kingssamenstelling.
Kleinere huishoudens en een toenemend aantal ouderen betekent
dat op gemak en comfort bij het winkelen en het doen van bood-
schappen op steeds meer op prijs wordt gesteld. Een toename van
het aantal ouderen betekent ook dat buurtwinkels in toenemende
mate een sociale functie zullen krijgen.
De belangrijkste supermarktketens in België spelen reeds duidelijk in
op deze trend naar buurtwinkels. Zo is de Carrefour Groep bezig aan
een snelle expansie van de GB Express en GB Contact formule, waar-
van het aantal vestigingen op 5 jaar tijd verviervoudigd is tot een
200tal. Zij maken inmiddels bijna 40% uit van het totaal aantal win-
kels van Carrefour in België. Een dergelijke tendens is ook zichtbaar
bij Delhaize, die momenteel zijn City en Proxy winkels snel uitrolt en

in samenwerking met Q8 aanvult met het Shop’n Go concept. Ook de
overname van de Spar winkels van Laurus België door Colruyt, alsook
de expansie van Colruyt dochter Okay, moet in dit licht gezien wor-
den.

Toenemende mobiliteit
Het autobezit in België neemt steeds meer toe. Momenteel heeft
nagenoeg bijna elk Belgisch huishouden een auto ter beschikking.
Dat betekent tegelijkertijd dat de actieradius voor het winkelen of
het doen van boodschappen sterk is vergroot. Dit stelt de heden-
daagse consument dan ook in staat om in toenemende mate ook
buiten zijn eigen woonplaats te gaan winkelen of boodschappen te
gaan doen. Recreatief winkelen en boodschappen doen op verder
weg gelegen locaties komt daarmee binnen het bereik van de con-
sument te liggen.

Voor de consument betekent dit dat met name het recreatief win-
kelen niet meer absoluut in de eigen woongemeente hoeft plaats te
vinden. Centra met een grote aantrekkingskracht kunnen als gevolg
van de toenemende mobiliteit steeds meer putten uit grote verzor-
gingsgebieden.

Gezinsuitgaven
De gezinsuitgaven (huishoudenbudgetten) zijn in de periode 1995/96
tot en met 2004 (tegen courante prijzen) met zo’n 25% toegenomen.
De gezinsuitgaven die gedaan werden in de detailhandel zijn hierbij
echter aanzienlijk achtergebleven.

Voor de detailhandel betekent dit dat de vraag naar winkelvoor-
zieningen vrij inelastisch is ten opzichte van de totale inkomens-
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ontwikkelingen. Om meer gelijke tred te kunnen houden met de
inkomensontwikkelingen zal de detailhandel meer dan tot nu toe
aandacht moeten besteden aan productvernieuwing en aan het
leggen van relaties met andere bestedingscategorieën.

Hoe de gezinsuitgaven in de detailhandel zich de komende jaren
zullen ontwikkelen is momenteel erg onduidelijk. Wel blijkt uit
diverse peilingen dat het consumentenvertrouwen momenteel erg
laag is. Waarschijnlijk is dit een voorbode van een daling in de  con-
sumentenbestedingen.

Toenemende internetaankopen
Belgen kopen in toenemende mate producten online. Uit de meest
recente omzetcijfers van BeCommerce, de federatie van Belgische
distance sellers, blijkt dat de on-line verkopen in 2007 met 46%
gestegen zijn, vergeleken met 2006. Ondanks de huidige economi-
sche situatie verwachten de on-line verkopers voor dit jaar toch ook
weer een groei van minstens 25% te zullen realiseren. En als de
huidige groeitrend zich voortzet, zullen er tegen eind 2008 min-
stens 3.100 Belgische webshops actief zijn. Het aantal webshops
kende een stevige groei in 2007. Op het einde van 2007 werden
ruim 2.100 actieve webshops geregistreerd. Tegen eind 2008 zullen
dat er circa 3.100 zijn.
Belgen kopen in toenemende mate producten online. De ramingen
van bureaus over de bestedingen via het internet in 2005 variëren
van circa € 700 miljoen tot circa € 1,1 miljard. Bijna de helft van de
Belgen heeft wel eens iets via internet gekocht. De meest populaire
producten zijn tickets voor events of reizen en in mindere mate
electronica, boeken en kleding. Internet blijft het koopgedrag in

winkels in belangrijke mate beïnvloeden Consumenten shoppen
kritischer en zijn beter geïnformeerd omdat zij zich eerst op het
internet oriënteren. Voor de daadwerkelijke aankoop waarderen
consumenten vooral de winkel. De verwachting is dan ook dat win-
kels het dominante verkoopkanaal blijft. Hierbij zien we echter wel
dat het internetwinkelen vooral plaats vindt bij winkels die niet
alleen virtueel aanwezig zijn maar ook fysiek.

Internet zal de winkel nooit verdrijven. De behoefte aan ‘het zien
van en het voelen van’ de producten zal blijven bestaan. Wel zal
internet een informatieve functie gaan vervullen in de goederen-
distributie. Tegelijkertijd zien we een toename van winkels die fy-
sieke en virtuele distributiekanalen combineren.

Consument wil steeds meer kwaliteit
De consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het
winkelaanbod en de winkelomgeving. Voor het doen van de dage-
lijkse boodschappen stelt hij een ruim aanbod in een omgeving die
hem qua gemak, comfort en bereikbaarheid aanspreekt zeer op
prijs. Voor de niet-dagelijkse artikelen legt hij andere prioriteiten.
Soms wenst de consument doelgericht te kopen of wil hij winkelen
als vrijetijdsbesteding. Het winkelaanbod en zijn ruimtelijke omge-
ving dient hierop afgestemd te zijn.
Voor de detailhandel betekent dit dat zowel op microniveau (de
winkel) als op macroniveau (de winkelomgeving) er steeds meer
aandacht besteed moet worden aan de kwaliteit van het aangebo-
dene in al zijn aspecten (beleving, ruimtelijk, functioneel). Voldoet
deze niet aan de wensen van de consument dan zal hij snel zijn
auto nemen om elders te winkelen of boodschappen te doen.
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Veilig boodschappen doen of winkelen
Veiligheid van winkelcentra wordt steeds belangrijker. Als de con-
sument het gevoel heeft dat niet meer voldaan wordt aan zijn of
haar veiligheid is de consument al snel geneigd het winkelgebied te
verlaten ten gunste van andere winkelgebieden.
Dit betekent dat al reeds bij het ontwerpen van winkels en winkel-
centra ruimschoots aandacht geschonken moet worden aan veilig-
heidsgevoelens.

Bezoekmotieven zijn steeds anders
De redenen waarom consumenten winkelgebieden bezoeken wor-
den globaal ingedeeld in 4 groepen:
1. Vergelijkend en/of recreatief winkelen (d.w.z. gebiedsgericht).

Vrijetijdsbesteding en vergelijkend winkelen zijn hier de belang-
rijkste bezoekmotieven. Hierbij gaat het niet alleen om minder
frequente aankopen en aankopen die sterk persoonsgebonden
zijn en waar de consument een hoge betrokkenheid bij voelt,
maar ook om eens gezellig te gaan shoppen, recreatief bezoek
aan binnensteden, flaneren in binnensteden, bezoek aan horeca
en andere vrijetijdsvoorzieningen. Binnensteden met een
hoogwaardig kwaliteitsniveau, aanwezigheid van meerdere
functies, een ruim assortiment en een prettig verblijfsklimaat
(vooral historische binnensteden) lenen zich uitstekend voor
vergelijkend en/of recreatief winkelen.

2. Nabijheid, gemak en comfort (d.w.z. boodschappen doen). Voor
de dagelijkse boodschappen wil de consument het liefst zo snel
mogelijk, met zoveel mogelijk comfort en het liefst in zijn
woonomgeving terecht kunnen. Nabijheid, parkeren, overzich-
telijkheid van het aanbod zijn factoren die de consument in

staat stellen om zijn dagelijkse boodschappen te doen. De con-
sument stelt het verder op prijs dat hij in de buurt niet alleen al
zijn dagelijkse boodschappen kan doen, maar ook dat hij er te-
recht kan voor andere buurtgerichte voorzieningen (maat-
schappelijk werk, gezondheidsdiensten, sportvoorzieningen, ho-
reca, enz.). Combinatie van functies doet het aantal bezoekmo-
tieven en de bestedingen in de woonbuurten toenemen. Buurt-
voorzieningen voorzien tevens in een sociale functie (ontmoe-
ten).

3. Doelgericht winkelen. Doelgericht winkelen vindt vooral plaats
wanneer het gaat om grote aankopen die minder frequent
plaats vinden, aankopen waar doorgaans minder emotionele
waarde aan gekoppeld wordt of om aankopen die soms routi-
nematig plaatsvinden. Een goede bereikbaarheid en ruime par-
keergelegenheden worden door de consument erg gewaar-
deerd. De consument stelt het hierbij tevens op prijs om op een
en dezelfde plek zoveel mogelijk - vaak grote - winkels bij de
hand te hebben (concentratie van baanwinkels, retailparks).
Zowel voor de gemeente als voor de handelaars en de consu-
menten levert concentratie van baanwinkels aanzienlijke voor-
delen op.

4. Winkelen / boodschappen doen op traffic locaties. Het winke-
len / boodschappen doen op traffic locaties is een verschijnsel
dat steeds meer voorkomt. De momentbehoefte is hier bepa-
lend voor hetgeen gekocht wordt. Vooral bij openbaar ver-
voersknooppunten (stations), benzineverkooppunten, zieken-
huizen en kantorenlocaties zien we in toenemende mate win-
kels verschijnen die inspelen op de behoefte die de consument
op dat moment heeft.
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De hiervoor genoemde bezoekmotieven vormen de basis waarop
de winkelstructuur in de toekomst is gericht.

10.2 Beschrijving aanbodzijde

Clustering van winkels
Winkels vinden het prettig om in elkaars nabijheid te zitten. Niet
alleen neemt daarmee het aantal bezoekmotieven om naar een
winkel(centrum) te gaan toe, maar dit leidt ook tot combinatiebe-
zoek van winkels. Een langere verblijfsduur en meer bestedingen
zijn hiervan het gevolg.

Schaalvergroting en schaalverkleining
Winkels worden steeds groter. Vooral op baanwinkellocaties zien
we de schaalvergroting optreden. Echter ook in binnenstedelijke
gebieden worden winkels steeds groter. Door de toenemende
schaalvergroting zijn kleine voorzieningen in dorpskernen en
woonwijken onder druk komen te staan. Daarentegen zijn ook
kleine, zeer gespecialiseerde winkels in binnensteden en buurten in
opkomst. Voorbeelden hiervan zien we in de dorpen en woonwij-
ken met bijvoorbeeld kleine supermarkten (GB Express, GB Con-
tact).

Branchevervaging neemt toe
Om de consument te binden en als gevolg van de toenemende con-
currentie nemen winkels steeds meer branchevreemde producten
en diensten in hun assortimenten op. Bouwmarkten die televisies
verkopen, supermarkten die een fotoservice en/of een stomerij ex-
ploiteren. Daarnaast zien we dat kledingmerken naast hun kleding

ook aanvullende assortimenten gaan voeren om de merkbeleving
nog sterker te maken. Voorbeeld hiervan is Esprit die naast haar
kleding ook sieraden verkoopt en recentelijk maakte C&A bekend
ook schoenenwinkels te gaan openen.

Marketing van winkelcentra
In hun uitingen naar de consument zien we dat steeds meer centra
zich als een winkelgebied presenteren. Winkelcentra zoeken daar-
bij sterk naar hun onderscheidend vermogen ten opzichte van an-
dere centra. Dit geldt niet alleen voor conceptmatig gebouwde
winkelcentra maar ook voor historisch gegroeide centra.

Samenwerking
Om schaalvoordelen te behalen vindt steeds meer filialisering
plaats.

Detailhandel en vrijetijdsbesteding
Zowel op binnenstedelijke gebieden als op perifere locaties wordt
detailhandel steeds vaker gecombineerd met voorzieningen op het
gebied van vrije tijd. Detailhandel probeert op deze manier mee de
vruchten te plukken van de toegenomen bestedingen in de vrije-
tijdsbranche. Ook in de winkels zelf zien we in toenemende mate
andere functies ontstaan, zoals bijvoorbeeld horeca in winkels, try
& buy in winkels, seminars, cursussen, events in winkels.
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Nationale en internationale organisaties expanderen (internatio-
nalisering)
Nationale en internationale detailhandelsorganisaties nemen in
belang toe. Voorbeelden hiervan zijn Ikea, Aldi, Lidl, Hennes &
Mauritz, Zara, Mediamarkt, enz.

Buurtwinkels winnen terrein
Door de sterke vergrijzing en het toenemend aantal alleenstaan-
den en tweepersoonshuishoudens zal het aantal kleine buurtwin-
kels en kleine supermarkten de komende jaren gaan toenemen.
Hypermarkten zullen als gevolg hiervan hun marktaandeel zien
dalen.

Verruimde openingstijden
Momenteel gaat een discussie over de avondopenstelling en zon-
dagse openstelling van winkels. De wetgeving regelt de verplichte
wekelijkse rustdag, de beperking van de winkelopeningstijden en
het zondagswinkelen. Gemeenten die erkend zijn als toeristisch
centrum kunnen verregaande verruimingen krijgen op de ope-
ningstijden en daardoor de rustdag loslaten. In de praktijk blijkt dat
keten- en filiaalbedrijven eenvoudiger kunnen inspelen op de ver-
ruiming van de openingstijden dan zelfstandigen.

10.3 Het overheidsbeleid

Medio 2004 is nieuwe wetgeving bekend geworden inzake het
vergunningenbeleid voor grote handelsvestigingen (de IKEA-wet).
Deze Wetswijziging was dringend gewenst om:
• beter te kunnen inspelen op de evolutie van baanwinkels;
• een betere samenhang te creëren tussen baanwinkels en win-

kels in de stadskernen;
• vereenvoudiging aan te brengen in ingewikkelde procedures.

De termijnen waren te lang en de mogelijkheden tot beroep te
beperkt.

Met ingang van 2004 is voortaan een vergunning vereist voor alle
vestigingen met een oppervlakte van meer dan 400 m². Dit geldt
niet alleen voor baanwinkels, maar ook voor winkels in de centra
van grote steden, die tot 2004 geen sociaal-economische vergun-
ning voor hun vestiging nodig hadden.

Nieuw is ook de vereenvoudigde procedure waarbij de handelsza-
ken die reeds een socio-economische machtiging bezitten, kunnen
uitbreiden voor zover die uitbreiding niet 20% van de netto han-
delsoppervlakte overschrijdt met een plafond van 300 m².

Ook zijn via de vereenvoudigde procedure verhuizingen met of
zonder uitbreiding mogelijk indien de handelsvestiging reeds over
een socio-economische vergunning beschikt en voor zover deze
verhuizingen plaats vinden binnen een straal van 1000 meter bin-
nen dezelfde gemeente.
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De vergunning wordt verleend door het College van Burgemeester
en Schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging komt
indien de handelsvestiging tussen de 400 en 1000 m² bedraagt.
Voor projecten boven de 1000 m² netto handelsoppervlakte voor-
ziet de wet enkel nog de voorafgaande interventie van een advies-
orgaan, namelijk het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de
Distributie (NSECD). Dit Comité moet een gemotiveerd advies uit-
brengen, doch dat advies is niet bindend.

Het belangrijkste element van de wetswijziging is dat het wets-
ontwerp de procedure voor de toekenning van vergunningen aan
grote handelszaken vereenvoudigt. Zo zijn de termijnen voor het
verkrijgen van een vergunning gehalveerd. Voor kleine vestigingen
(tot 1000 m²) krijgen de indieners uiterlijk na 50 dagen uitsluitsel,
voor grotere vestigingen bedraagt de termijn 70 dagen. Wanneer
het advies van het NSECD niet binnen de termijn wordt betekend,
vervolgt het College van Burgemeester en Schepenen het onder-
zoek van de aanvraag. De rol van het NSECD wordt dus sterk be-
perkt ten voordele van de rol van het college van Burgemeester en
Schepenen.

De advisering van het NSECD is opgebouwd rond vier criteria:
1. Ruimtelijke ligging van de handelsvestiging: de inpassing in

lokale ontwikkelingsprojecten of binnen het kader van het ste-
denpatroon, het effect van de vestiging betreffende duurzame
mobiliteit, meer bepaald het gebruik van de ruimte en de ver-
keersveiligheid.

2. De belangen van de consument: zoals assortiment en prijsni-
veau, het verzorgingsgebied, de bereikbaarheid van de vesti-

ging, duurzame invloed op prijzen, verruiming van de keuze-
mogelijkheid voor de consument.

3. De invloed van het project op de werkgelegenheid: komt er
nieuwe werkgelegenheid, de kwaliteit van de werkgelegen-
heid.

4. De weerslag op de bestaande handel: marktpositie in het ver-
zorgingsgebied, verlies of versterking van de aantrekkelijkheid
van de stadskern, mogelijke positieve of negatieve gevolgen op
structureel vlak voor de bestaande nabijgelegen handelskernen,
het evenwicht en de complementariteit tussen de kleine en de
grote distributie.
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11.SWOT-ANALYSE

STERKTES
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• Op –en afrit autosnelweg Brecht en Sint-Job
• Aanbod levensmiddelen
• Sterk supermarktenaanbod
• Sterke lokale zelfstandigen
• Hoge binding aan winkels in levensmiddelen
• Kwalitatieve uitstraling van de handelszaken
• Rustieke karakter van de Gemeenteplaats
• Buurtvoorzieningen in de deelgemeenten
• Culturele voorzieningen, Gemeentepark
• Actieve handelsverenigingen
• Tevreden consumenten
• Dagelijkse sector functioneert goed

ZWAKTES
• Eenzijdige op –en afrit van de E19 in Brecht
• Beperkt aanbod niet-dagelijkse artikelen
• Weinig ketens in centrumgebieden
• Aanbod is verspreid over drie deelkernen
• Lage binding aan winkels in niet-dagelijkse goederen
• Zwaar en doorgaand verkeer door Brecht en Sint-Job
• Weinig sfeer in de centrumgebieden
• Visibiliteit Gemeenteplaats is zwak
• Inrichting van bepaalde straten is niet optimaal

KANSEN
• Bestuurlijke aandacht voor detailhandelsproblematiek

• Draagvlak bij ondernemers
• Bevolkingstoename
• Hoge inkomens
• HSL station
• Centrumring waardoor centrum Brecht wordt ontlast
• Ontwikkeling gebied achter de kerk en de hoek Gasthuis-

straat/Hofstraat

BEDREIGINGEN
• Winkelcentra in de omgeving (Antwerpen,Wijnegem, Breda,

Schoten, Brasschaat, Hoogstraten)
• Internetaankopen
• Baanwinkels aan de Ringlaan/Bethovenstraat
• Verschillende oriëntatie tussen enerzijds Brecht en Sint-Lenaarts

en anderzijds Sint-Job-in-‘t-Goor
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12. VISIE

In de vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de actuele
situatie rondom de kleinhandel en aanverwante functies in de ge-
meente Brecht. In dit hoofdstuk zal aangegeven worden hoe de
kleinhandel zich de komende jaren zal kunnen gaan ontwikkelen
en hoe deze er in 2018 uit zou kunnen zien. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 13 aangegeven welke maatregelen genomen zouden
kunnen worden om deze visie ook daadwerkelijk te realiseren.

12.1 Brecht in 2018

In de nu voorliggende paragraaf zal vooral ingegaan worden op
het na te streven profiel van de gemeente Brecht op langere ter-
mijn. Hoe zal de detailhandel in de gemeente  Brecht en in het bij-
zonder in haar centrumgebieden (in de deelgemeenten Brecht,
Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts) er in 2018 uitzien, welke rol
vervult zij in de regio en wat is haar onderscheidend vermogen ten
opzichte van de belangrijkste concurrerende gemeenten en steden
in de regio? En wat voor invloed heeft de ingebruik name van het
HSL Station in de deelgemeente Brecht op de detailhandel daar?
Allemaal vragen die van invloed zijn op het functioneren van de
kleinhandelsvoorzieningen in de gemeente Brecht en in het bij-
zonder op het functioneren van de centrumgebieden in de deel-
gemeenten.

Bij het bepalen van het ambitieniveau van de gemeente Brecht
heeft een aantal uitgangspunten een belangrijke rol gespeeld, zo-
als de te verwachten bevolkingsontwikkeling, de ruimtelijke ingre-
pen in het centrumgebied van Brecht, de ingebruikname van het
HSL-station, de bepalingen in de diverse Ruimtelijke Structuurplan-
nen, de wens van het gemeentebestuur om het voorzieningenni-
veau te versterken en de uitkomsten van de workshop, enz.

Bevolkingsomvang in 2018
Zoals in hoofdstuk 3 is weergegeven zullen er in 2018 in de ge-
meente Brecht circa 32.500 mensen wonen. Van dit aantal zullen er
circa 18.200 wonen in Brecht-Noord (de deelgemeenten Brecht en
Sint-Lenaarts) en circa 14.300 in Brecht-Zuid (Sint-Job-in-‘t-Goor).

Conclusies workshop
Van eveneens zeer groot belang bij het bepalen van het ambitieni-
veau van de detailhandel in de gemeente Brecht zijn de conclusies
zoals die naar voren zijn gekomen tijdens de op 5 november 2008
gehouden workshop. Tijdens deze workshop (de deelnemerslijst
van deze workshop is in bijlage 4 opgenomen) werd met diverse
betrokkenen bij de detailhandel in Brecht gediscussieerd over de
toekomst van de detailhandel in de gemeente Brecht.

In deze workshop is een aantal belangrijke zaken naar voren ge-
komen:
• Zowel het gemeentebestuur als de handelaars tonen ambitie

om de detailhandel in Brecht nieuw leven in te blazen;
• De detailhandel in Brecht kan, mede gezien de te verwachten

bevolkingstoename tot circa 30.000 a 35.000 inwoners, een
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goede toekomst tegemoet zien, maar dan moet er wel wat ge-
beuren;
• Met name de kwaliteit van de openbare ruimte verdient

veel aandacht;
• Winkels moeten veel meer geconcentreerd liggen;
• Winkelcentra moeten duidelijk afgebakend worden;
• Het doorgaand verkeer in de centrumgebieden moet be-

perkt worden;
• Er moet centrumgevoel gecreëerd worden;
• Er moet meer ruimte gemaakt worden voor grotere win-

kels. Mede vanwege het huidige gebrek daaraan ontbreken
thans ketenbedrijven in de centrumgebieden;

• Er moet meer promotie / marketing bedreven worden voor
de centrumgebieden;

• De detailhandel in Brecht heeft desondanks diverse kwalitei-
ten. Genoemd werden:
• Winkels zijn makkelijk bereikbaar, er kan dichtbij de han-

delszaken geparkeerd worden (gewezen werd ook op het
belang daarvan voor de oudere bevolking);

• De persoonlijke service;
• De mooie dorpskern in de deelgemeente Brecht;
• De markt in Sint-Lenaarts en in Sint-Job-in-‘t-Goor;
• Er wordt een hoog kwaliteitsniveau aangeboden tegen een

aantrekkelijke prijs. De centra in Brecht staan niet bekend
als dure centra;

• Als de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert en meer
ruimte voor grotere winkels gerealiseerd wordt, zal dat onge-
twijfeld leiden tot meer interesse bij handelszaken (o.a. ook ke-
tens) om zich in Brecht te vestigen;

• Er blijken belangrijke cultuurverschillen te bestaan tussen
Brecht-Noord (deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaarts) en
Brecht-Zuid (Sint-Job-in-‘t-Goor). Brecht-Noord vormt eigenlijk
de eerste woonkern buiten de invloedssfeer van Antwerpen,
terwijl Sint-Job-in-‘t-Goor nog duidelijk ligt onder de invloeds-
sfeer van het groot stedelijk gebied Antwerpen;

• Met name vanuit de deelgemeenten Brecht / Sint-Lenaarts
werd gepleit voor een centraal centrumgebied dat met name
voor deze deelgemeenten en de omliggende regio een verzor-
gingsfunctie zou kunnen vervullen (bovenlokaal);

• Voor de deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor was men van mening
dat ook daar centralisatie zou moeten plaats vinden, doch dat
dit nauwelijks realiseerbaar is. De verzorgingsfunctie voor Sint-
Job-in-‘t-Goor zal (mede gezien de sterke concurrentie in de
omgeving: Antwerpen, Schoten, Brasschaat) lokaal verzorgend
blijven;

• Bij het HSL-station geen handelszaken, tenzij ten behoeve van
de momentbehoefte (beperkt en kleinschalig);

• Voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied van de
deelgemeente Brecht, dient niet gezocht te worden naar nieu-
we locaties (bijv. parkeerterrein achter de kerk, stationslocatie).
Aansluiting zoeken bij de bestaande winkels aan de Biest,
Gasthuisstraat, Lessiusstraat en Gemeenteplaats. Samenvoegen
van panden om grotere winkels te kunnen realiseren;

• Voor Sint-Job-in-‘t-Goor wordt aandacht gevraagd voor de vele
nieuwe appartementsgebouwen die hier gerealiseerd zijn in de
afgelopen jaren. Veelal zijn in deze gebouwen op het gelijk-
vloers geen handelsruimten voorzien, waardoor sprake is van
een te grote spreiding van winkels;
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• De winkels in Sint-Lenaarts functioneren goed. De kwaliteit van
de openbare ruimte (inclusief het parkeren) is, gegeven haar
verzorgingsfunctie, goed te noemen.

Brecht heeft in 2018 een veelzijdig en aantrekkelijk winkelaanbod
Op basis  van bovenstaande doelstellingen, de ruimtelijk en functi-
oneel na te streven kwaliteitsprofielen van de gemeente Brecht
(o.a. de aansluiting op de HSL-lijn Rotterdam – Antwerpen) de am-
bities van zowel het gemeentebestuur als van de handelaars kan
de gemeente Brecht in 2018 beschikken over een veelzijdig en een
aantrekkelijk winkelaanbod, waar de lokale en regionale consu-
ment voor nagenoeg al zijn dagelijkse aankopen en veel van zijn
niet-dagelijkse aankopen terecht kan, zonder geconfronteerd te
worden met de problematiek van grote steden (bereikbaarheid,
parkeren, grote drukte, veiligheid, enz.). Het winkelaanbod in de
gemeente Brecht krijgt daarmee niet alleen een lokale verzor-
gingsfunctie, maar zal tevens – met name in het centrum van de
deelgemeente Brecht – een bovenlokaal verzorgende functie krij-
gen.
Voor de gemeente wil dat zeggen dat het voorzieningenniveau in
Brecht zodanig is dat de veelzijdigheid en de kwaliteit van het
voorzieningenniveau belangrijke factoren zijn voor de aantrekke-
lijkheid van de gemeente Brecht als woongemeente.

Vergelijkbare positie als Hoogstraten en Schilde
De gemeente Brecht heeft echter niet de ambitie om op winkelge-
bied de concurrentie aan te gaan met steden als Antwerpen en
Breda. Wel wil zij trachten om in het noordelijk deel van de Kem-
pen een bovenlokale verzorgingsfunctie in te nemen, zoals bij-

voorbeeld de naburige gemeenten Hoogstraten, Brasschaat en
Schilde.
Met name voor het echte funshoppen zal het winkelaanbod in
Antwerpen en Breda in 2018 aanzienlijk aantrekkelijker zijn dan
het winkelaanbod in Brecht. Brecht zal zich daarentegen onder-
scheiden van de grootsteden als kleine provinciestad maar wel met
een veelzijdig en vooral makkelijk bereikbaar winkelaanbod.

Gunstige exploitatiemogelijkheden voor de lokale kleinhandel en
aanverwante functies
Door een juiste afstemming van het voorzieningenaanbod op het
lokaal en regionaal aanwezige draagvlak, goede ruimtelijke kwali-
teiten, de goede bereikbaarheid en de goede parkeermogelijkhe-
den in Brecht hebben de kleinhandelaars in 2018 voldoende moge-
lijkheden voor een gezonde bedrijfsexploitatie.

Verschillen tussen Brecht-Noord en Brecht-Zuid blijven bestaan
Ook in 2018 zal de gemeente Brecht niet kunnen beschikken over
een centraal winkelgebied waar alle inwoners van de gemeente
Brecht hun inkopen zullen doen. De cultuurverschillen tussen
Brecht-Noord (de Kempen, landelijk) en Brecht-Zuid (grootstedelijk
gebied Antwerpen, stedelijke invloedssfeer) hebben in 2018 nog
niet geleid tot een grote eensgezindheid binnen de gehele ge-
meente. Dit heeft in 2018 repercussies voor de detailhandelsstruc-
tuur in de gemeente Brecht, waardoor van een maximale concen-
tratie van winkels geen sprake zal zijn.



Hoofdstuk 1270

Een aantrekkelijk centrumgebied in deelgemeente Brecht
Desondanks zal het centrumgebied van de deelgemeente Brecht in
2018 zowel functioneel als ruimtelijk een aanzienlijke versterking
ondergaan hebben. Het centrumgebied zal meer afgestemd zijn op
de noden van de lokale en regionale consument en zal mede door
een sterke opwaardering van het openbaar gebied aan aantrek-
kingskracht winnen. Een groter deel van de bevolking in Brecht en
van de aangrenzende gemeenten zullen voor hun boodschappen of
voor een deel van hun niet-dagelijkse aankopen georiënteerd zijn
op het centrum van de deelgemeente Brecht. Daarnaast zal het
centrumgebied van Brecht ook bezocht worden door reizigers
(pendelaars) die gebruik maken van de lokale treinverbinding.
Verwacht wordt echter dat dat aantal niet groot zal zijn vanwege
de decentrale en geïsoleerde ligging van het HSL-station.

Centra in Sint-Job-in-‘t-Goor blijven vooral lokaal verzorgend
Mede vanwege de alsmaar toenemende concurrentie van winkel-
voorzieningen in het grootstedelijk gebied Antwerpen en de blij-
vende gerichtheid van de bevolking in Sint-Job-in-‘t-Goor op de
eigen winkelvoorzieningen zullen de winkelvoorzieningen in Sint-
Job-in-‘t-Goor ook in 2018 nog vooral lokaalverzorgend zijn.

Winkels in Sint-Lenaarts vooral voor de eigen bevolking
Ook voor Sint-Lenaarts geldt dat de daar in 2018 aanwezige win-
kelvoorzieningen vooral een functie hebben voor de eigen bevol-
king.

Winkels bij het HSL-station
Bij het HSL-station zullen in 2018 eveneens winkels aanwezig zijn.
Deze beperken zich echter tot enkele winkels die uitsluitend gericht
zijn op de momentbehoefte voor de reizigers en geen concurrentie
vormen voor de andere winkelcentra in Brecht. Het gaat hierbij
derhalve om een beperkt aantal winkels, zoals bijvoorbeeld een
kleine minisupermarkt, een bloemenwinkel, een krantenkiosk, e.d.

12.2 Kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden

Voordat begonnen wordt met het aangeven van de functionele en
ruimtelijke verbeteringsvoorstellen voor de centrumgebieden in de
gemeente Brecht, zal eerst een globale verkenning plaats vinden
van de netto kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden van de
kleinhandel in Brecht. In de daaropvolgende paragraaf zal inge-
gaan worden op de vervangingsbehoefte als gevolg van mogelijke
verplaatsingen naar het centrumgebied van Brecht.

12.2.1 De netto-uitbreidingsruimte
Vanwege de verschillen in de na te streven verzorgingsfuncties van
de verschillende winkelcentra in de gemeente Brecht worden voor
zowel Brecht-Noord als Brecht-Zuid afzonderlijke berekeningen
uitgevoerd.
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Netto-uitbreidingsbehoefte Brecht-Noord
Zoals hierboven reeds werd vermeld is het ambitieniveau voor het
centrumgebied van Brecht-Noord om in de verzorgingsstructuur
van de regio een bovenlokale verzorgingsfunctie in te nemen. Dat
wil zeggen dat in 2018  – in vergelijking met de huidige situatie –
een groter deel van de in Brecht-Noord wonende bevolking en een
groter deel van de in de regio wonende bevolking op winkelvoor-
zieningen in het centrumgebied van Brecht-Noord georiënteerd zal
zijn. Momenteel is dat nog zeer beperkt.
Bovenlokaal verzorgende gemeenten binden in de provincie Ant-
werpen doorgaans ruim 86% van het dagelijkse bestedingspoten-
tieel in de eigen gemeente. Op het gebied van niet-dagelijkse goe-
deren is dat circa 47%.
Voor Brecht-Noord zullen deze bindingspercentages in 2018 nog
niet bereikt worden, gegeven de concurrentie van Hoogstraten,
Schilde en het feit dat de binding momenteel (2008) erg laag is en
nog aanzienlijk onder het niveau van lokaal verzorgende gemeen-
ten ligt. Voor Brecht-Noord wordt – op voorwaarde dat een aan-
trekkelijk centrum gerealiseerd wordt - in 2018 een binding op het
gebied van dagelijkse goederen verwacht van maximaal 80% en
voor niet-dagelijkse goederen op maximaal circa 40 a 45%.  De
toevloeiing van koopkracht vanuit de regio zal eveneens toene-
men. Momenteel bedraagt deze circa 10% van de huidige omzet;
in 2018 zal deze voor dagelijkse goederen nauwelijks veranderen,
voor niet-dagelijkse goederen zal deze toenemen tot circa 15%.

Een en ander betekent dat voor het jaar 2018 de uitbreidingsbe-
hoefte als volgt berekend kan worden:

Tabel 12.1: Berekening netto-uitbreidingsbehoefte detailhandel in
Brecht-Noord (deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaarts)

Dagelijkse
artikelen

Niet-
dagelijkse
artikelen

Inwoners in 2018 18.200 18.200
Bestedingen per hfd (incl. inkomens-
correctie

2429,64 2426,32

Bestedingspotentieel (x 1 mln  € ) 44,2 44,2
Binding 80% 40 a 45%
Toevloeiing 10% 15%
Omzet 39,3 22,1
Normatieve vloerproductiviteit7 5680 1565
Gewenst metrage in 2018 6900 14100
Aanwezig metrage in 20088 5315 12976
Netto-uitbreidingsruimte 1600 1100

Bovenstaande berekening toont aan dat er op het gebied van da-
gelijkse artikelen een netto-uitbreidingsruimte aanwezig is van
circa 1.600 m² wvo en op het gebied van niet-dagelijkse goederen
een netto-uitbreidingsbehoefte van circa 1.100 m². De berekende
marktruimte op het gebied van niet-dagelijkse goederen zal echter
in werkelijkheid hoger zijn. Immers een groot deel van het thans
aanwezige metrage wordt gevormd door de meubelzaak Meubleta

                                                     
7 Normatief is de gemiddelde omzet per m² gesteld op het gemiddelde van de huidi-
ge omzet per m² wvo (zie hoofdstuk 9) en de gemiddeld in Vlaanderen gerealiseerde
omzet per m² wvo.
8 Inclusief voorgenomen uitbreiding van de in Brecht Noord gelegen Prima vestiging.
Deze winkel zal uitbreiden van 200 m² thans tot 546 m² (zie Socio-econimische ver-
gunning) Tevens zal de formulenaam wijzigen in Spar.
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(4.000 m² wvo). Indien met de aanwezigheid van deze meubelwin-
kel rekening gehouden wordt zal de werkelijke netto marktruimte
op het gebied van niet-dagelijkse goederen circa 2.500 à 3.000 m²
wvo bedragen.

Netto-uitbreidingsbehoefte Brecht-Zuid
Voor Brecht-Zuid (Sint-Job-in-‘t-Goor) blijft het verzorgingsniveau
gehandhaafd op lokaal verzorgend en met name een functie zal
hebben op het gebied van dagelijkse goederen. Dat wil zeggen dat
bij het vaststellen van de toekomstige binding en koopkrachttoe-
vloeiing de bindings- en toevloeiingspercentages zoals die door-
gaans in de provincie Antwerpen gerealiseerd worden in gemeen-
ten met een lokale verzorgingsfunctie als uitgangspunt hebben
gediend. Voor de binding op het gebied van dagelijkse goederen
betekent dit een binding van circa 80%. Op het gebied van niet-
dagelijkse goederen wordt echter een aanzienlijk lagere binding
verondersteld. Immers het aanbod op het gebied van niet-
dagelijkse goederen in Brecht-Zuid is dermate laag dat de binding
aanzienlijk onder het niveau van lokaal verzorgende centra in de
provincie Antwerpen moet liggen. Provinciaal bedraagt deze voor
lokaal verzorgende centra gemiddeld circa 35%; voor Brecht-Zuid
wordt deze gesteld op maximaal circa 15%.
De omzettoevloeiing in Brecht-Zuid blijft gehandhaafd op het hui-
dige niveau.

Voor Brecht-Zuid wordt de volgende uitbreidingsbehoefte bere-
kend:

Tabel 12.2 Berekening netto-uitbreidingsbehoefte detailhandel in
Brecht-Zuid (deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor).

Dagelijkse
artikelen

Niet-
dagelijkse
artikelen

Inwoners in 2018 14.300 14.300
Bestedingen per hfd (incl. inkomens-
correctie

2429,64 2426,32

Bestedingspotentieel (x 1 mln  € ) 34,7 34,7
Binding 80% 15%
Toevloeiing 10% 10%
Omzet 30,9 5,8
Normatieve vloerproductiviteit9 5680 1565
Gewenst metrage in 2018 5400 3700
Aanwezig metrage in 2008 5126 2925
Netto-uitbreidingsruimte 300 800

In Brecht-Zuid zou op basis van bovenstaande berekeningen een
uitbreidingsruimte aanwezig zijn van circa 300 m² wvo op het ge-
bied van dagelijkse goederen en van circa 800 m² wvo op het ge-
bied van niet-dagelijkse goederen.

                                                     
9 Normatief is de gemiddelde omzet per m² gesteld op het gemiddelde van de huidi-
ge omzet per m² wvo (zie hoofdstuk 9) en de gemiddeld in Vlaanderen gerealiseerde
omzet per m² wvo.
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Betekenis voor de gehele gemeente Brecht
Wanneer op basis van bovenstaande berekeningen een totaal
beeld voor de gemeente Brecht in het jaar 2018 wordt opgesteld,
blijkt dat de omzetten in de gemeente Brecht de komende 10 jaar
zullen stijgen van  circa € 58,6 miljoen in de dagelijkse sector en
van  € 22 miljoen in de niet-dagelijkse sector in 2008 (zie hoofdstuk
9) tot respectievelijk  € 70,2 miljoen en  € 27,9 miljoen in 2018. Een
en ander betekent in de dagelijkse sector een groei die nagenoeg
volledig is gebaseerd op de bevolkingstoename. In de niet-
dagelijkse sector is de groei niet alleen gebaseerd op bevolkings-
groei, maar ook op een sterkere positionering van de Brechtse de-
tailhandel in zowel Brecht als in de regio.
Op het gebied van dagelijkse artikelen zal de koopkrachtbinding
en de toevloeiing op gemeenteniveau nauwelijks enige wijziging
ondergaan hebben. Deze bedraagt in 2018 nog steeds respectieve-
lijk 80% en 10%.  Daarentegen zal in de niet-dagelijkse sector de
koopkrachtbinding met zo’n 10% toenemen tot circa 30 a 35%
over de gehele gemeente. De toevloeiing van koopkracht van bui-
ten Brecht die in 2008 nog slechts circa  € 2,2 miljoen bedroeg, zal
in 2018 zijn toegenomen tot circa  € 4 miljoen.

Vervangingsruimte nagenoeg nihil
Naast de toe te voegen metrages om het voorzieningenniveau in
de winkelcentra van de gemeente Brecht op een hoger niveau te
brengen, is ook een verplaatsing van daarvoor in aanmerking ko-
mende winkels, die thans nog op verspreid gelegen locaties gele-
gen zijn gewenst. Met name gaat het hierbij om die branches die
voor de gewenste centrumvorming van toegevoegde waarde zou-
den kunnen zijn (bijvoorbeeld winkels op het gebied van mode,

schoenen, enz.). Zowel in Brecht-Noord als in Brecht-Zuid (zie bijla-
ge 1) gaat het hierbij slechts om een beperkt aantal winkels.

12.2.2 De invulling van de berekende marktruimte

Invulling uitbreidingsruimte in Brecht-Noord
Bij de invulling van de aangegeven uitbreidingsruimte in Brecht-
Noord (de deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaarts) op het gebied
van dagelijkse goederen spelen de volgende overwegingen een
belangrijke rol:
• Brecht-Noord beschikt over een vijftal supermarkten. Alle kwa-

liteitssegmenten (full-service, midden en discount) zijn aanwe-
zig;

• Enkele supermarkten hebben een vrij kleine winkelvloeropper-
vlakte;

• Het aanbod van food-speciaalzaken in de deelgemeente Brecht
beperkt zich tot een vijftal bakkers, 2 slagers, een poelier, 1 ta-
bak/lectuurwinkel, 1 minisupermarkt en een drogist.

• In Sint-Lenaarts gaat het om 5 bakkers, 2 slagers, 2 ta-
bak/lectuurwinkels, 1 minisupermarkt, 1 zoetwarenspeciaalzaak
en 1 drankencenter.

• Het detailhandelsaanbod bij het HSL-station dient beperkt te
zijn en uitsluitend gericht te zijn op de momentbehoefte.
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Voor Brecht-Noord wordt op basis van de aanwezige marktruimte
en het thans aanwezige aanbod de volgende invulling van de uit-
breidingsruimte voorzien (indicatief):

• Uitbreiding supermarkten    800 m² wvo;
• Realisatie food-speciaal (viswinkel, drankenhandel,

groenteboer, delicatessen, …)    400 m² wvo;
• Realisatie drogist    400 m² wvo
TOTAAL 1.600 m² wvo

Op het gebied van niet-dagelijkse goederen, waar een uitbrei-
dingsruimte voorzien wordt van circa 2.800 m² wvo, wordt vooral
gedacht aan het toevoegen van winkels op het gebied van:
• Kleding en mode 1.000 m² wvo;
• Schoenen en lederwaren    300 m² wvo;
• Juwelier en optiek
• Huishoudelijke en luxe artikelen
• Antiek en kunst      50 m² wvo;
• Sport en speelgoed    400 m² wvo;
• Hobby artikelen    100 m² wvo;
• Media    400 m² wvo;
• Bruin- en witgoed    400 m² wvo;
• Overige    150 m² wvo
TOTAAL 2.500 à 3.000 m² wvo.

In totaal derhalve een uitbreiding van circa 4.000 à 4.400 m² wvo.

Invulling uitbreidingsruimte in Brecht-Zuid
Voor Brecht-Zuid is een uitbreidingsruimte voorzien van circa 300
m² in de dagelijkse sector en circa 800 m² in de niet-dagelijkse sec-
tor. Voor de invulling van de uitbreidingsruimte op het gebied van
dagelijkse goederen wordt in eerste instantie gedacht aan een uit-
breiding van de Aldi supermarkt. Deze heeft slechts een omvang
van circa 350 m² en dient om haar functie goed te kunnen vervul-
len uitgebreid te worden. Daarnaast is er ook nog ruimte voor toe-
voeging van een drogist.
Op het gebied van niet-dagelijkse goederen is de uitbreidingsruim-
te bepaald op circa 800 m² wvo. Hierbij wordt voornamelijk (indica-
tief) gedacht aan nieuwe winkels op het gebied van huishoudelijke
artikelen (300 m² wvo), sport en speelgoed (300 m² wvo) en media
(circa 200 m² wvo).

Mogelijkheden Sint-Lenaarts
Het huidige winkelaanbod in Sint-Lenaarts heeft vooral een lokaal
verzorgende functie. Ook in de toekomst zal deze lokaal verzor-
gende functie gehandhaafd blijven. Met de aanwezigheid van en-
kele supermarkten (Alvo, Delhaize) en een aantal food-
speciaalzaken in Sint-Lenaarts is er voldoende dagelijks aanbod.
Daarnaast heeft de markt van Sint-Lenaarts een sterke functie.
Functionele uitbreiding van het aanbod is derhalve (mede in relatie
tot de gewenste versterking van het centrum van Brecht-Noord)
niet gewenst.
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Winkels bij het HSL-station
Ook bij het HSL-station kunnen enkele winkels gerealiseerd wor-
den. Om concurrentie te voorkomen met de winkelcentra in de
deelgemeenten zal de omvang van deze winkels beperkt moeten
blijven. De hier te vestigen winkels richten zich uitsluitend op de
momentbehoefte van de reizigers. Voorgesteld wordt om het win-
kelaanbod hier te beperken tot maximaal 300 m² wvo, bestaande
uit bijvoorbeeld een minisupermarkt, bloemenwinkel, krantenki-
osk, e.d.

12.3 Ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden

Algemene ruimtelijke uitgangspunten voor centrumontwikkeling
Voor de toekomstige ruimtelijke vormgeving van de centrumgebie-
den in de gemeente Brecht is een aantal uitgangspunten van groot
belang:
• Winkels willen het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar zitten.

Winkels kunnen dan profiteren van combinatiebezoek, terwijl
de aantrekkingskracht van centrumgebieden (hoe meer winkels
en hoe meer functies bij elkaar: hoe meer bezoekmotieven)
daarmee wordt vergroot. Trekkers dienen gelokaliseerd te zijn
op strategische locaties in het centrumgebied. Dit levert loop-
stromen op, waar andere winkels hun voordeel mee kunnen
doen.

• Het centrumgebied dient duidelijk afgebakend te worden. Dit
voorkomt een te grote spreiding van winkels en aanverwante
functies over een te groot gebied. Bij een te grote spreiding van
centrumfuncties komt de gewenste synergie tussen winkelfunc-

ties in gevaar. Binnen het centrumgebied zijn zichtlijnen zeer
belangrijk. Middels zichtlijnen kan de interesse opgewekt wor-
den om ook winkels om de hoek te bezoeken.

• De consument hecht niet alleen steeds meer waarde aan de
kwaliteit van de winkels, maar ook aan de winkelomgeving. Als
de consument hier niet tevreden over is, is hij al snel geneigd
om naar een verder weg gelegen winkelcentrum te rijden. De
toenemende mobiliteit stelt hem hiertoe in staat. Een prettig
verblijfsklimaat in een centrumgebied is derhalve een noodza-
kelijke voorwaarde voor een goed functionerend winkelgebied.
Immers recreatief en vergelijkend winkelen is een vrijetijdsbe-
steding en de consument zoekt daarvoor naar locaties waar het
prettig verblijven is.

• Lange winkellinten zijn niet prettig voor de consument. Zij zijn
te lang (te lange loopafstanden) om kennis te nemen van het
complete winkelaanbod. Winkelcircuits (winkelrondjes) voor-
zien hier wel in. Tevens is de consument niet verplicht om de-
zelfde route terug te nemen en wordt hem meer variatie gebo-
den in zijn bezoek aan een winkelcentrum.

• Bereikbaarheid en parkeren zijn ook van groot belang voor het
functioneren van centrumgebieden van kleinere gemeenten.
Juist in dit opzicht kunnen zij zich onderscheiden van de cen-
trumgebieden in de grotere steden. Het parkeren dient zo ge-
makkelijk mogelijk en indien mogelijk ook gratis, gemaakt te
worden. Parkeerlocaties dienen zo dicht mogelijk bij het cen-
trum gelegen te zijn en dienen het startpunt te zijn voor de
routing in het centrumgebied. Hetzelfde geldt voor andere
bronpunten (busstation, treinstation). Doorgaans wordt er van
uitgegaan dat supermarkten een parkeerbehoefte hebben van
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5 a 6 parkeerplaatsen per 100 m² bvo; andere winkels hebben
een parkeerbehoefte van 3 parkeerplaatsen per 100 m² bvo.

• Binnenstedelijke centra hebben vaak het nadeel dat zij vanwe-
ge de beperkte mogelijkheden nauwelijks ruimte kunnen bie-
den aan grotere winkels (vaak ketenbedrijven). Echter ook in
binnenstedelijke centra moet ruimte gevonden kunnen worden
voor ketenbedrijven en grotere winkels. Ketenbedrijven zijn
immers voor een groot deel verantwoordelijk voor de regionale
trekkracht van winkelcentra.

• Schaalvergroting beperkt zich niet alleen tot perifeer gelegen
(buiten de stad gelegen) winkelgebieden. Indien deze ruimte in
binnensteden beschikbaar is, respectievelijk gecreëerd kan wor-
den, zullen grotere winkels minder geneigd zijn om zich aan de
randen van steden en gemeenten te vestigen.

• Grotere winkelcentra kennen vaak verschillende deelmilieus
(multifunctionaliteit). Zo is er het A1 winkelgebied waar de be-
langrijkste winkels (o.a. de ketens) gevestigd zijn, zijn er de zij-
straten waar zich vooral de lokale, zelfstandige winkeliers ge-
vestigd hebben, kunnen er een of meerdere horeca-clusters zijn,
zijn er gebieden waar de culturele functies zich geconcentreerd
hebben en zijn er ook dwaalgebieden, waar een zeer grote
menging voorkomt van allerlei functies in een kleinschalige
omgeving. Daarnaast worden ook locaties aangetroffen met
gunstige vestigingsfactoren voor startende ondernemingen (de
broedplaatsfunctie).

• Centrumgebieden zijn de huiskamer van de autochtone bevol-
king in steden en gemeenten en hebben een grote ontmoe-
tingsfunctie. Om deze functie waar te maken zal de openbare
ruimte een goede kwaliteit moeten hebben en vooral herken-

ningspunten moeten hebben. Ook zal gestreefd moeten wor-
den om zoveel mogelijk bezoeksfuncties in de centrumgebie-
den te concentreren.

• Om het onderscheidend vermogen van centrumgebieden te
benadrukken zal veel meer gebruik gemaakt moeten worden
van lokale geografische kwaliteiten. Zo is water en groen een
steeds belangrijker wordende geografische kwaliteit van cen-
trumgebieden.

• Verkeersvrije en/of verkeersluwe winkelstraten leveren een gro-
te bijdrage aan de verblijfskwaliteit van centrumgebieden. Met
name geldt dit voor de grotere, echt op recreatief winkelen ge-
baseerde winkelcentra. Ook voor kleinere winkelgebieden kun-
nen verkeersvrije en/of verkeersluwe winkelstraten van toege-
voegde waarde zijn. Wel dienen hiervoor in de plaats gunstig
gelegen, grote parkeerlocaties voorhanden te zijn. Daarnaast
zal ook de branchering van verkeersvrije winkelstraten zich
moeten aanpassen aan het feit dat in deze straten niet meer
voor de deur geparkeerd kan worden. Dit vereist derhalve een
sterke scheiding tussen recreatief winkelen en winkels die doel-
gericht bezocht worden of boodschappenwinkels.

• Nadrukkelijk dient er naar gestreefd te worden om uitbreidin-
gen van centrumgebieden zoveel mogelijk aan te laten sluiten
op het reeds bestaande centrum en bestaande loopstromen.
Het komt te vaak voor dat door uitbreidingen van centrumge-
bieden de ontwikkeling van een centrum te veel in een bepaal-
de richting getrokken wordt, waardoor het centrum zijn ruim-
telijk evenwicht verliest. Voorts zal ook aandacht besteed moe-
ten worden aan een upgrading van het bestaande centrum ge-
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deelte ter voorkoming van een ‘achterop raken’ van het be-
staande.

Hieronder zullen de bovenstaande ruimtelijke uitgangspunten voor
centrumontwikkeling vooral getoetst worden aan het centrumge-
bied van Brecht-Noord.

12.3.1 Het centrum van Brecht-Noord

Belangrijkste peilers centrumontwikkeling Brecht-Noord
1. Er dient een keuze gemaakt te worden omtrent de locatie van

het centrum van Brecht-Noord;
2. Het centrum van Brecht-Noord zal duidelijk afgebakend moe-

ten worden, zodat de huidige en toekomstige winkels zo dicht
mogelijk bij elkaar komen te liggen.

3. In het centrum dient gestreefd te worden naar aaneengesloten
fronten met winkels, horeca en (commerciële) diensten.

4. Het centrum van Brecht-Noord zal vooral een bereikbaar cen-
trum moeten worden, zowel met openbaar vervoer, auto, fiets
en te voet. Voldoende parkeergelegenheid dient de handel te
ondersteunen.

5. Er dient een aantrekkelijk verblijfsklimaat gerealiseerd te wor-
den, o.a. door het weren van doorgaand verkeer in het centrum
van Brecht-Noord, door het herinrichten van de Gemeente-
plaats

Locatiekeuze centrum Brecht-Noord
Omtrent de locatiekeuze van het te realiseren centrum in Brecht-
Noord doen zich verschillende mogelijkheden voor, nl.:

1. Handhaving op huidige locatie aan de Gemeenteplaats, Biest,
Gasthuisstraat en Lessiusstraat;

2. Verplaatsing naar de parkeerlocatie achter de kerk;
3. Realisatie bij het HSL-station;
4. Realisatie in Sint-Lenaarts.

Hieronder worden de voor- en nadelen van deze mogelijkheden op
een rijtje gezet:

Handhaving huidige locatie aan de Gemeenteplaats, Biest, Gast-
huisstraat en Lessiusstraat
Voordelen Nadelen
Geen wijziging in natuurlijke
oriëntatie

Moeilijke onderhandelingen met
vastgoedeigenaren om te komen
tot functieveranderingen van
bestaande woningen

Er is voldoende uitbreidings-
ruimte
Centraal in Brecht gelegen
Geen of weinig verplaatsingen
Beschikbaarheid parkeerlocaties
Fysieke kwaliteiten Gemeente-
plaats
Aanwezigheid gemeentepark
Aanwezigheid gemeentehuis,
bibliotheek, Cultureel Centrum
Groot draagvlak bij ondernemers
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Parkeerlocatie achter de kerk
Voordelen Nadelen
Compacte bouw is mogelijk Veel verplaatsingen, kapitaal-

vernietiging
Een eigenaar Parkeercapaciteit vervalt.

Noodzaak tot bouw parkeerga-
rage
Geen draagvlak bij ondernemers

Realisatie bij HSL-station
Voordelen Nadelen
Compacte bouw is mogelijk Geen draagvlak bij ondernemers
Een eigenaar Gering draagvlak bij Provincie

Veel verplaatsingen, kapitaal-
vernietiging
Niet in de buurt van woonloca-
ties, zeer perifeer gelegen

Realisatie in Sint-Lenaarts
Voordelen Nadelen

Geen draagvlak bij ondernemers
Beperkt bevolkingspotentieel in
Sint-Lenaarts
Weinig ruimte
Niet centraal gelegen
Veel verplaatsingen, kapitaal-
vernietiging

Bovenstaande opsomming van voor- en nadelen geeft duidelijk aan
dat de huidige locatie van het centrumgebied van de deelgemeente
Brecht sterk de voorkeur heeft boven de andere locaties.

Afbakening van het centrumgebied
Hierboven is aangegeven dat gekozen wordt voor het huidige cen-
trumgebied van de deelgemeente Brecht. In het centrumgebied van
de deelgemeente Brecht zal derhalve een additionele winkelruimte
gevonden dienen te worden met een omvang van circa 4.000 à
4.400 m² wvo. Daarnaast is ook enige uitbreiding noodzakelijk van
het horeca-aanbod. Deze wordt geraamd op circa 600 m²10, waar-
mee de totale uitbreidingsbehoefte uitkomt op circa 4.500 à 5.000
m² wvo, ofwel circa 5.500 à 6.000 m² bvo. Inclusief de bestaande
winkels en horeca komt het centrum van Brecht-Noord dan uit op
een totaal metrage van circa 8.000 à 8.500 m²11 wvo. Uitgedrukt in
m² bvo en inclusief de bestaande horeca meet het centrum dan
ruim 10.000 m² bvo.
De ruimte voor de nieuwe toevoegingen kan gevonden worden
door het benutten van de thans nog braakliggende ruimte op de
hoek van de Gasthuisstraat en de Hofstraat en het verder verdich-
ten met winkels van de Gemeenteplaats, Gasthuisstraat, Biest en
Lessiusstraat. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een door-
steek te realiseren tussen de Gasthuisstraat en het Gemeentepark12.

                                                     
10 Doorgaans wordt in kleinere winkelcentra circa 15% van de totale omvang in
beslag genomen door horeca.
11 Bestaande metrage is 2.730 m² wvo, toevoeging winkels circa 4.000 à 4.400 m²
wvo, toevoeging horeca circa 600 m², bestaande horeca circa 700 m²: Totaal circa
8.500 m² wvo. Uitgedrukt in bvo ruim 10.000 m² bvo, inclusief horeca.
12 De gemeente Brecht heeft hier immers enkele panden gekocht waardoor deze
ingreep mogelijk is.
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In het hieronder staande plaatje is de gewenste afbakening van het
centrumgebied weergegeven. Zoals blijkt uit dit plaatje ligt het
centrumgebied derhalve opgesloten tussen de locatie waar de
doorsteek gerealiseerd wordt (Gasthuisstraat 32), de Gemeente-
plaats en de kop van de Lessiusstraat.

Aaneengesloten winkelfront
Om de centrumbeleving in het centrum van Brecht-Noord te ver-
sterken verdient het aanbeveling om te streven naar een aaneenge-
sloten winkelfront. Open ruimten, of invulling met niet-
commerciële functies (bijvoorbeeld woonfuncties, kantoren, e.d.)
tussen de winkels dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Bijkomend voordeel hiervan is dat winkels in nog sterkere mate
kunnen profiteren van elkaars aanwezigheid.

Bereikbaarheid en parkeren
Het centrum van Brecht-Noord dient zowel voor de eigen bevolking
als voor de bevolking in de regio goed bereikbaar te zijn. Met de
aanleg van een nieuwe ringweg rondom het centrum van Brecht
zal het vrachtverkeer en het doorgaand verkeer binnenkort ver-
dwenen zijn en zal ook de filevorming in de Gasthuisstraat, Biest en
Lessiusstraat tot het verleden behoren.
Overigens zal het centrum van Brecht-Noord ook goed ontsloten
dienen te zijn op de nieuw aan te leggen ringweg.
Ten aanzien van het parkeren kan berekend worden dat na realisa-
tie van de uitbreidingsmogelijkheden (waardoor het centrum  een
omvang krijgt van circa 10.000 m² bvo, waarvan circa 8.500 m² bvo
detailhandel) er een parkeerbehoefte zal gaan ontstaan van circa
300 parkeerplaatsen. Inclusief de parkeerbehoefte van andere func-
ties (dienstverlening, kantoren) komt de parkeerbehoefte uit op
circa 350 parkeerplaatsen. Het thans aanwezige parkeeraanbod in
het centrum van Brecht (circa 330 parkeerplaatsen) voorziet al voor
een groot deel in deze behoefte. Echter met de aanleg van een
parkeeraccommodatie met 80 parkeerplaatsen bij de te realiseren
doorsteek (ter hoogte van Gasthuisstraat 32) en de aanleg van 72
nieuwe parkeerplaatsen aan de Schoolstraat komen er nog eens
circa 150 parkeerplaatsen bij, waardoor het totale aanbod uitkomt
op circa 480 parkeerplaatsen. Hiermee wordt ruimschoots voorzien
in de parkeerbehoefte voor het centrumgebied in 2018.
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Voorts zou in het gebruik van de parkeervoorzieningen onder-
scheid gemaakt kunnen worden in lang- en kortparkeren. Met na-
me die parkeerlocaties die zeer dicht bij de winkels liggen (zoals
het langsparkeren, de Gemeenteplaats, Mudaeusstraat, Hendrik
Schoofstraat), zouden bestemd moeten worden voor kortparkeren.
De parkeerplaatsen die verder weg gelegen zijn (achter de kerk, de
doorsteek tussen Gasthuisstraat en Gemeentepark, Schoolstraat)
zouden voor lang parkeren gebruikt moeten worden. Middels par-
keerheffingen of het verplicht gebruik van parkeerkaarten bij het
kortparkeren kan het gewenste onderscheid gemaakt worden in
kort- en langparkeren.

Aantrekkelijk verblijfsklimaat
Met het verdwijnen van het vrachtverkeer en het doorgaand ver-
keer in het centrumgebied en de herinrichting van de Gemeente-
plaats kan de openbare ruimte aanzienlijk verbeterd worden. Zo
kan de Gemeenteplaats omgebouwd worden tot een aantrekkelijk
verblijfsplein, biedt de aanwezigheid van het Gemeentepark tot
een welkome afwisseling op het winkelen en kan aan de Biest,
Gasthuisstraat de openbare ruimte een aanzienlijke versterking
ondergaan. Daarnaast zullen investeringen in de bestrating van de
Gemeenteplaats, groenvoorzieningen op de Gemeenteplaats en
langs de Gasthuisstraat en Biest, zitjes, waterfonteinen, e.d. het
verblijfsklimaat aanzienlijk versterken.

12.3.2 De centra in Brecht-Zuid

Belangrijkste peilers voor de ontwikkeling van beide centra in
Brecht-Zuid
1. De centra in Brecht-Zuid zullen scherp afgebakend moeten

worden, zodat de huidige en toekomstige winkels zo dicht mo-
gelijk bij elkaar komen te liggen.

2. In de centra dient gestreefd te worden naar aaneengesloten
fronten met winkels, horeca en (commerciële) diensten.

3. De centra van Brecht-Zuid zullen goed bereikbaar dienen te
zijn, zowel met openbaar vervoer, auto, fiets en te voet. Vol-
doende parkeergelegenheid dient de handel te ondersteunen.

4. De openbare ruimte van beide centra dient aanzienlijk verbe-
terd te worden.

Afbakening gewenst
In Brecht-Zuid zullen anno 2018 nog steeds 2 winkelconcentratie-
gebieden aanwezig zijn, nl. bij het Kruispunt en aan de Brugstraat /
Korte Nieuwstraat. Om te voorkomen dat er in Brecht-Zuid een
verdere uitwaaiering van winkels zal gaan plaats vinden zullen bei-
de centrumgebieden scherp afgebakend moeten worden, zodanig
dat de nieuw te vestigen winkels  zich ook daadwerkelijk zo dicht
mogelijk bij de andere winkels zullen vestigen. Prioritair wordt
hierbij ingezet op een verdere ontwikkeling van  het winkelcen-
trum bij het Kruispunt.

Voor de winkelconcentratie bij het Kruispunt zal vooral ingezet
moeten worden op een verdere ontwikkeling van de Handelslei
(tussen het kruispunt en de brug).
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Een verdere ontwikkeling met winkels aan de Beukenlei, Brechtse-
baan en de Eikenlei  dient – uit oogpunt van clustervorming –  zo-
veel mogelijk beperkt te worden. Wanneer de volledige marktruim-
te in Sint-Job-in-‘t-Goor toegerekend wordt aan het kruispunt, zal
dit centrum een omvang krijgen van circa 4.000 m² wvo (2.925 m²
wvo bestaand en circa 1.100 m² wvo nieuw).  In het hieronder
staande kaartje is de gewenste afbakening van het centrum Kruis-
punt gegeven.

Voor de winkelconcentratie aan de Brugstraat / Korte Nieuwstraat
betekent dit dat gestreefd moet worden naar een zo hoog mogelij-
ke winkeldichtheid tussen de Hogebaan en Brugstraat 87 (Coiffure
Luc). In het hieronder staande kaartje is dat gebied weergegeven.

Aaneengesloten winkelfront
Zowel voor de winkelconcentratie aan de Brugstraat / Korte
Nieuwstraat als bij het Kruispunt dient gestreefd te worden naar zo
weinig mogelijk onderbreking van het winkelfront.
Dat betekent dat aan de Handelslei de thans nog braak liggende
terreinen ingevuld dienen te worden met nieuwe winkelvoorzie-
ningen. De aan de Handelslei gevestigde Aldi supermarkt dient hier
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meer ruimte te krijgen voor uitbreiding van haar winkel, terwijl
voorts de branches, zoals die voorzien zijn in paragraaf 12.2.2 – bij
voorkeur – aan de Handelslei geaccommodeerd dienen te worden.
Vestiging van nieuwe winkels is ook mogelijk in de winkelconcen-
tratie aan de Brugstraat / Korte Nieuwstraat. Voorkeur wordt ech-
ter gegeven aan een verdere ontwikkeling van de Handelslei.

Bereikbaarheid en parkeren
Voor beide centra geldt dat deze goed bereikbaar zijn. Wel ver-
dient de parkeerproblematiek bij het Kruispunt extra aandacht.
Deze is thans nog niet optimaal. Het parkeren beperkt zich thans
nog tot de parkeervoorzieningen bij de Delhaize supermarkt, de
Aldi supermarkt en het langsparkeren. In totaal zijn dat er thans
circa 125. Bij een verdere ontwikkeling van de Handelslei met
nieuwe winkels en een vergroting van de Aldi supermarkt (waar-
door het centrum een totale omvang krijgt van circa 4.000 m² wvo
(ofwel circa 5.000 m² bvo), zullen echter ook hier nieuwe parkeer-
voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Op basis van de eerder
gestelde normen is dan een totale parkeerbehoefte aanwezig van
circa 200 parkeerplaatsen. Deze zullen vooral gelegen moeten zijn
bij de supermarkten in dat gebied (Delhaize en Aldi) en zo dicht
mogelijk bij de andere winkels (langsparkeren). Nader onderzoek
zal moeten plaats vinden om deze extra behoefte aan parkeer-
plaatsen (circa 75 parkeerplatsen) te accommoderen.

Ook aan de Brugstraat / Korte Nieuwstraat vraagt het parkeren
extra aandacht. Bij de heraanleg van de Brugstraat (2009) dient het
langsparkeren voldoende aandacht te krijgen. Zo dicht mogelijk bij

de winkels dient een parkeercapaciteit aanwezig te zijn van circa 20
parkeerplaatsen.

12.3.3 Het centrum in Sint-Lenaarts
Zoals hierboven is weergegeven worden voor Sint-Lenaarts en haar
centrumgebied geen functionele versterkingen voorzien. Ook op
ruimtelijk gebied (bereikbaarheid, parkeren, openbare ruimte, enz.)
doen zich geen problemen voor. Het winkelconcentratiegebied
kent de volgende afbakening.

Uiteraard betekent dit niet dat in het geheel geen investeringen
meer zullen plaats vinden. Ook het centrum van Sint-Lenaarts heeft
een belangrijke verzorgingsfunctie en zal die funtie ook in de toe-
komst dienen te behouden. Dat betekent dat ook hier regelmatig
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nieuwe investeringen zullen moeten plaats vinden om een ade-
quaat aanbod te kunnen blijven bieden.

12.3.4 Winkels bij het HSL-station
Zoals hierboven reeds eerder werd vermeld zal het aantal winkels
bij het HSL-station beperkt dienen te zijn en uitsluitend mogen
inspelen op de momentbehoefte. Veel winkels bij het station kan
een verdere ontwikkeling van de andere winkelcentra in Brecht
belemmeren.
Bij het HSL-station zal de maximale winkelomvang circa 300 à 400
m² wvo mogen bedragen. De branchering dient zich te beperken
tot die branches die niet concurreren met de gewenste ontwikke-
ling van andere centrumgebieden in de gemeente Brecht. Mogelij-
ke branches zijn dan bijvoorbeeld een minisupermarkt, een bloe-
menwinkel, krantenkiosk, horeca en dienstverlening.

12.3.5 Baanwinkels
De gemeente Brecht geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van
haar centrumgebieden. Om te voorkomen dat zich op andere loca-
ties binnen de gemeente concurrerende winkels zullen gaan vesti-
gen is tevens een beperkend beleid noodzakelijk ten aanzien van
baanwinkels. Dit betekent dat binnen de gemeente geen nieuwe
baanwinkels gerealiseerd mogen worden die concurrerend zijn met
de gewenste centrumvorming. Een moratorium voor de baanwin-
kels aan de Zuidring en een beperkend beleid voor de Activiteiten-
dreef en eventueel andere locaties buiten de centrumgebieden is
derhalve noodzakelijk. Dat wil echter niet zeggen dat in het geheel
geen nieuwe baanwinkels toegelaten zullen worden. Met name die
baanwinkels die niet concurreren met de gewenste centrumont-

wikkelingen zijn in principe toelaatbaar, zoals bijvoorbeeld bouw-
markten, tuincentra en grootschalige meubeltoonzalen.

12.3.6 Buurtwinkels
Om de gewenste centrumvorming gestalte te geven zijn ook
buurtwinkels in de centrumgebieden gewenst. Dat wil echter niet
zeggen dat daarmee op andere locaties in de gemeente (in woon-
buurten) buurtwinkels niet meer toegelaten zullen worden. Buurt-
winkels hebben juist in woonbuurten een verzorgende en sterk
maatschappelijke functie (ontmoetingsfunctie, sociale functie) en
zijn derhalve ook in woonbuurten gewenst.
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13. INSTRUMENTARIUM

In het instrumentarium zetten we alle maatregelen en middelen op
een rij die er bestaan voor het gemeentebestuur van Brecht en de
daarbij betrokken private partijen om de plannen met betrekking
tot de centrumgebieden tot uitvoering te brengen. Er is een onder-
scheid gemaakt tussen faciliterende en pro actieve maatregelen en
daarnaast zijn er ook nog enkele extra flankerende maatregelen
toegevoegd. In de laatste paragraaf wordt aangegeven welke ac-
ties en maatregelen ingezet kunnen worden om de gestelde doelen
te bereiken.

13.1 Faciliterende maatregelen

Faciliterende maatregelen gaan uit van kaderstellende activiteiten
door de gemeente waarna verdere initiatieven zullen worden on-
dernomen door andere actoren zoals bijvoorbeeld de ondernemers
en projectontwikkelaars.

13.1.1 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (voorheen BPA – Bij-
zonder Plan van Aanleg) geeft uitvoering aan het gemeentelijk
structuurplan. Een gemeentelijk RUP heeft een verordenende
waarde voor de overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald
gebied of thema enkele bepalingen vast. Zo wordt er ondermeer
vastgelegd welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er mag

gebouwd worden en waar niet en aan welke stedenbouwkundige
voorschriften gebouwen dienen te voldoen. Dit zijn dus plannen
om een ontwikkeling aan te sturen of te beheersen. Deze plannen
dienen voor de centrumgebieden nauwkeurig en op maat opge-
steld te worden. Er dient gezocht te worden naar een evenwicht
tussen voldoende flexibiliteit en rechtszekerheid. In een RUP kun-
nen bestemmingsbepalingen, -beperkingen, brancheringsvoor-
schriften en oppervlaktemaatstaven worden opgenomen die stu-
ring kunnen geven aan gewenste commerciële of andere ontwik-
kelingen.
Voor wat betreft de centrumgebieden van Brecht is het noodzake-
lijk om binnen het nieuw op te stellen RUP de afbakening van deze
gebieden nauwkeurig te formuleren zoals in deze nota is aangege-
ven. Dit dient om te voorkomen dat op andere locaties buiten deze
winkelgebieden ongewenste winkelontwikkelingen plaats vinden.
Ook zal op locaties die eventueel vrij komen door verplaatsing naar
een van de centrumgebieden het RUP aangepast moeten worden
om te voorkomen dat zich op deze locaties opnieuw detailhandel
vestigt (met uitzondering van buurtwinkels).

Aandacht wordt ook gevraagd voor de ontwikkelingen bij het HSL-
station. De vraag kan gesteld worden in hoeverre er mogelijkhe-
den zijn om in het stationsgebied ook winkels te accommoderen.
Uiteraard zullen in een moderne stationsomgeving winkels aanwe-
zig moeten zijn, doch deze dienen zich – met het oog op de ge-
wenste ontwikkelingen elders in Brecht – te beperken tot winkels
die zich uitsluitend richten op de momentbehoefte van de daar
aanwezige consument (zoals bijvoorbeeld een bloemenwinkel, een
kleine levensmiddelenwinkel, een boek/tijdschriften/kranten-



Hoofdstuk 1386

winkel). In het RUP voor het HSL-station dient derhalve opgeno-
men te worden dat het hier uitsluitend dient te gaan om winkels
die zich richten op de momentbehoefte. Ruimtelijk zou het win-
kelaanbod hier beperkt moeten worden tot maximaal circa 300 à
400 m² wvo, waarbij elke winkel maximaal circa 100 m² wvo groot
mag zijn.

Tevens zal in het RUP voor de winkels aan de Ringweg en de Activi-
teitendreef ook aangegeven moeten worden dat hier geen moge-
lijkheden meer bestaan om het aantal winkels uit te breiden, res-
pectievelijk winkels te vergroten met meer dan 10%13. In Brecht
wordt immers nu zeer nadrukkelijk gekozen voor een versterking
van het centrum van Brecht-Noord. Dit houdt dus in dat een verde-
re uitbreiding van winkels op andere locaties dan de eerder ge-
noemde centrumgebieden (zoals bijvoorbeeld aan de Ringweg en
Activiteitendreef en eventueel andere locaties binnen de gemeen-
te) zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Daarnaast moet lekkage in oude BPA’s of RUP’s voorkomen wor-
den, hiermee wordt bedoeld dat - vaak oude - RUP’s of BPA’s nage-
zien moeten worden of deze nog in overeenstemming zijn met
beoogde ontwikkelingen. Zo kan het voorkomen dat thans nog
vigerende RUP’s of BPA’s voorzien in functies die in nieuwe struc-

                                                     
13 Het kan uiteraard niet de bedoeling van het gemeentebestuur van Brecht zijn

om een verdere ontwikkeling van baanwinkels in zijn geheel te blokkeren. Toch
wil zij een verdere groei beperken. Vandaar dat gekozen is om bestaande win-
kels nog wel de mogelijkheid te geven om enigszins uit te breiden (met 10%).
Nieuwe baanwinkels worden echter niet meer toegelaten, tenzij het winkels
betreft die de gewenste centrumontwikkeling geen schade doen (zoals bijvoor-
beeld bouwmarkten, tuincentra en grootschalige winkels op het gebied van
woninginrichting.

tuurplannen (zoals bijvoorbeeld in de nu voorliggende visie) niet
meer voorzien zijn. Ongewenste vestiging van detailhandel is dan
nog steeds mogelijk.

13.1.2 Socio-economische vergunning
Aanvragen voor nieuwe vestigingen c.q. verplaatsingen van winkels
die groter zijn dan 400 m² verkoopvloeroppervlakte dienen beoor-
deeld te worden aan de hand van een socio-economische vergun-
ning, waarin helder aangegeven dient te zijn wat de effecten van
de betreffende vestiging zijn op de retailstructuur in die gemeente.
De beoordeling dient gebaseerd te zijn op een viertal overwegin-
gen:
1. De ruimtelijke ligging van de vestiging
2. De belangen van de consument
3. De invloed van het project op de werkgelegenheid
4. De weerslag op de bestaande detailhandel

Binnen het kader van de IKEA-wetgeving heeft de gemeente hierin
een beslissende stem. Door middel van de socio-economische ver-
gunning kan op verschillende wijzen en door verschillende actoren
gestuurd worden op detailhandelsontwikkelingen. Hoewel dit een
effectief instrument betreft, is dit voornamelijk geschikt voor het
bijsturen van initiatieven van private partijen, dan het activeren en
stimuleren van gewenste beleidsmatige ontwikkelingen. Een socio-
economische toetsing van een bepaald dossier laat de stad toe con-
sequent om te gaan met een eerder bepaalde ontwikkelingsvisie.

In de beoordeling van de socio-economische vergunningen zal het
gemeentebestuur van Brecht derhalve zeer nadrukkelijk moeten
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letten op de concurrentieverhoudingen met de centrumgebieden
en de vraag of een nieuwe vestiging eventueel van toegevoegde
waarde voor het kerngebied van Brecht zou kunnen zijn. Zo zullen
vestigingsaanvragen voor bouwmarkten, tuincentra en grootschali-
ge winkels op het gebied van woninginrichting eerder een positief
besluit ontvangen voor vestiging buiten de centrumgebieden dan
andere winkels.

13.1.3 Stedenbouwkundige verordeningen en voorschriften
Stedenbouwkundige verordeningen kunnen ingezet worden ter
besturing van ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteiten. Deze ver-
ordeningen kunnen prioritaire zones, niet-prioritaire zones en
eventuele brancheringsprofielen voor handel vastleggen. Nadere
uitwerking binnen concrete gebieden kan plaatsvinden binnen ste-
denbouwkundige vergunningen. Dit instrument werkt eerder ka-
derstellend dan initiërend. Vaak worden verordeningen gebruikt
om regels vast te leggen voor nachtwinkels, terrassen, parkeerbe-
leid, e.d. Zo is het te overwegen om ten behoeve van horeca uni-
forme regels vast te stellen ten aanzien van het meubilair, parasols,
etc.

13.1.4 Mobiliteit
Ook op het gebied van mobiliteit heeft een gemeente vergaande
mogelijkheden om handelskernen beter te laten functioneren. Als
voorbeelden kunnen onder andere genoemd worden het invoeren
van:
• Dynamische parkeergeleidingssystemen, waardoor de consu-

ment reeds in een vroeg stadium (bij binnenkomst in een ge-
meente) gewezen wordt op de locaties waar (nog) geparkeerd

kan worden. Dit beperkt onnodig zoekgedrag naar nog be-
schikbare parkeerplaatsen en voorkomt al in een vroeg stadium
irritaties. Het winkelen begint immers al bij het parkeren van
de auto!!

• Parkeertellingen en parkeerbalansen geeft de gemeente de
mogelijkheid om zo effectief mogelijk om te gaan met de be-
schikbare parkeerplaatsen. Liggen deze wel op de goede
plaats? Hoe zijn de verbindingen / looproutes met de handels-
kern?

Een gedifferentieerd parkeerbeleid kan oplossingen aanreiken om
lang en kortparkeerders te scheiden.

13.1.5 Prijsvraag voor te ontwikkelen locaties
In het centrum van Brecht-Noord als bij het Kruispunt in Brecht-
Zuid liggen belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Middels een
prijsvraag die de gemeente Brecht kan uitschrijven onder een aan-
tal projectontwikkelaars zou hun visie gevraagd kunnen worden op
de uitvoering van de plannen voor deze centra.

13.2 Proactieve maatregelen

Een pro actieve houding gaat er vanuit dat de gemeente optreedt
als initiatiefnemer en actieve regisseur van detailhandelsontwikke-
lingen die moeten leiden tot een eindsituatie zoals is aangegeven
in de beleidsplannen.
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13.2.1 Publiek-private samenwerking (PPS)
Een PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en priva-
te sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoorde-
lijkheid, gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde te be-
komen. Beide partijen maken hierbij ruimte om de vooropgestelde
resultaten creatiever te behalen. Deze PPS kan betrekking hebben
op uiteenlopende projecten (infrastructurele projecten, ontwikke-
ling stads- en gemeentegebied, bouw en exploitatie van een zorg-
centrum, aanleg bedrijvencomplex, etc.).

Vaak biedt een PPS-constructie soelaas bij het (her)ontwikkelen van
strategische al dan niet binnenstedelijke hefboomlocaties die een
scharnier kunnen spelen bij de versterking en verdichting van
kernwinkelgebieden of andere strategische zones.

In het kader van gewenste PPS of andere ontwikkelingen, kan de
gemeente zelf overgaan tot het laten uitvoeren van een plan-
economische onderbouwing met opgave van kosten/baten en pro-
gramma en een en ander vertalen naar stedenbouwkundige volu-
me-schetsen. Zo kan de gemeente snel inzicht verwerven in de
markteconomische haalbaarheid van bepaalde ontwikkelingen.

PPS constructies kunnen particuliere vastgoedeigenaren in Brecht
mee over de streep trekken om gezamenlijk initiatieven te onder-
nemen om het functioneren van de centrumgebieden en dus ook
de economische waarde van het vastgoed te verhogen. Zowel de
gemeente als de vastgoedeigenaren hebben hiervan profijt.

13.2.2 Oprichten ondernemersloket
Om een optimale en klantgerichte dienstverlening te garanderen
voor de lokale ondernemers en de nieuw aan te trekken onderne-
mingen kan er een ondernemersloket worden opgericht dat even-
tueel resideert onder de dienst lokale economie en onder de poli-
tieke verantwoordelijkheid van de schepen lokale economie. Het
ondernemersloket moet bemand worden door een ambtenaar die
als eerste aanspreekpunt dient voor detailhandelondernemers en
andere marktpartijen met vragen, plannen en vestigingsaanvragen.
Deze ambtenaar werkt afdelingsbreed binnen de gemeentelijke
administratie en begeleidt de ondernemer van A tot Z.

13.2.3 Centrummanagement en samenwerking ondernemers
Centrummanagement maakt het mogelijk in te zetten op de ver-
sterking van centrumgebieden als totaalproducten Dit betekent
dat niet alleen gewerkt wordt aan het versterken van het econo-
misch functioneren maar ook aan het verbeteren van de leefbaar-
heid en de bevordering van samenwerking (communicatie, begrip,
vertrouwen) tussen de verschillende betrokken partijen. Centrum-
management kan leiden tot meer begrip en vertrouwen, geza-
menlijk beleid, concrete resultaten in projecten en nieuwe investe-
ringen. Voor wat betreft de organisatiestructuur spelen de volgen-
de aspecten een rol:
• Intensiteit van de samenwerking: regulier overleg, convenant,

oprichting vzw, …
• Inzet van de capaciteit: taakverdelingsmodel, centrummanager,

extern bureau als ad interim centrummanager,…
• Organen en besluitvorming: stuurgroep, bestuur, werk-

groepen, etc.
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Om centrummanagement echt waardevol te laten zijn is een vol-
waardig budget nodig. Dit budget kan voorzien worden door de
gemeente en/of door een vrijwillige of verplichte bijdrage van de
ondernemers in het centrum.

Er bestaan ook andere vormen van samenwerking met de lokale
ondernemers zoals een forum lokale economie. In dit forum zete-
len vertegenwoordigers van het bestuur en de representatieve on-
dernemersorganisaties en ondernemers zelf waardoor dit forum
over de nodige know-how beschikt om het lokale beleid te advise-
ren.

13.2.4 Monitor centrumgebieden
Met het periodiek monitoren van de centrumgebieden kan de ge-
meente trends volgen aangaande de economische ontwikkeling
van de handelskernen. Een monitor is hiervoor een geschikt in-
strument, omdat het een objectief beeld geeft van het functione-
ren van de handelskern, inzicht geeft in de concurrentiepositie van
de handelskern en veranderingen tijdig signaleert. Het doel van de
monitor is om aan de hand van waargenomen trends en ontwikke-
lingen actiepunten te formuleren en het gevoerde beleid te evalu-
eren.
Een monitor kan uitgaan van kwantificeerbare doelstellin-
gen zoals:
• terugdringen leegstandspercentage;
• opdrijven koopbinding- en koopattractiepercentages;
• passantentellingen;
• parkeerbewegingen;

• beoordelingscijfers met betrekking tot verblijfskwaliteit,
bereikbaarheid, veiligheidsgevoelens, enz.

13.2.5 Aantrekken van nieuwe ondernemers en de beste formules
Goede kern- en winkelgebieden ontstaan niet wanneer alleen goe-
de plannen bedacht worden. Juist de invulling is van het grootste
belang en hierbij gaat het om het aantrekken van de beste onder-
nemers en de beste formules. Om goede ondernemers aan te trek-
ken is een speurtocht en verwervingsoffensief noodzakelijk. Hierbij
is de hoofdrol weggelegd voor de verhurende partijen maar ook de
gemeente kan een helpende hand bieden door de gemeente te
gaan ‘verkopen’ middels een gericht acquisitietraject. Daarbij dient
de gemeente op de hoogte te zijn van innovatieve ondernemingen,
ze warm te maken voor de nieuwe projecten en ze in contact bren-
gen met de verhurende of verkopende partijen. Een mogelijkheid is
om aan verhurende partijen een leidraad mee te geven in de vorm
van een referentiekader met sfeerbeelden op basis waarvan de
beste ondernemers met de beste formules kunnen geselecteerd
worden. Het gaat immers niet om het vullen van meters maar om
het creëren van de gewenste belevingswereld per winkelgebied.
Hiervoor kan ook een soort stuurgroep Aanbod Versterking worden
opgericht waarvoor de gemeente, makelaars, banken en lokale
ondernemers afgevaardigden kiezen. De bedoeling is dat deze
stuurgroep actief nieuwe, vernieuwende en onderscheidende for-
mules die een aanvulling vormen op het bestaande aanbod gaat
benaderen.

Per project kan er ook een brancheringscommissie ingesteld wor-
den waarin zowel vertegenwoordigers van de gemeente als van de
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marktpartijen een zetel krijgen. Wat betreft de branchering geldt
overigens wel dat de marktpartij altijd de doorslaggevende stem
heeft. De invloed van de gemeente blijft – wanneer geen financiële
bijdrage wordt geleverd – beperkt tot haar overtuigingskracht.
Bedacht dient te worden dat moeilijk gestuurd kan worden op
kwaliteit aangezien daarbij het marktmechanisme een centrale rol
speelt.

Nadat het project is gerealiseerd en volledig is ingevuld, conform
de wensen van de brancheringscommissie, treedt (op langere ter-
mijn) het marktmechanisme in werking en kan het mogelijk zijn dat
gewenste winkels vervangen worden door minder gewenste.

De gemeente kan door samenwerking en overleg gericht op meer
dynamiek (en diversiteit qua huurniveaus) alsmede door investerin-
gen in de openbare ruimte de kwaliteit wel een impuls geven: zien
investeren doet immers investeren.

Voor het gemeentebestuur van Brecht betekent dit dat zeer gericht
ingezet dient te worden op het aantrekken van thans nog ontbre-
kende winkels in haar centrumgebied. Het gaat hierbij zowel om
zelfstandige ondernemers als om ketenbedrijven. Vooral voor deze
laatste groep zal gericht gezocht moeten worden naar de realisatie
van grotere winkelruimten.

Een andere manier om nieuwe ondernemers aan te trekken voor
de centrumgebieden is het gericht bezoeken van en deelnemen
aan vastgoedbeurzen en seminars. Presentaties over de voorgeno-
men ontwikkelingen in steden en gemeenten door de burgemees-

ter of de verantwoordelijke schepen kunnen bij marktpartijen de
interesse opwekken om zich te vestigen in die gemeenten. In Bel-
gië worden regelmatig congressen / seminars gegeven, waar de
gemeente bij kan aanhaken.

En tenslotte is er ook nog een investeringsfolder waarin de ge-
meente duidelijk aangeeft wat haar ambitieniveau is, hoe goed het
vestigingsklimaat is respectievelijk zal gaan worden, enz.

13.2.6 Grond- en pandenregie
Strategische locaties kunnen ook door de gemeente worden aan-
gekocht waardoor de gemeente zelf kan bepalen hoe deze locatie
zal ingevuld worden. De gemeente kan hiervoor samenwerken met
ontwikkelaars en investeerders. Strategische aankopen kunnen
eveneens door de gemeente gebeuren om niet-passend aanbod uit
te kopen. Dit kan middels het oprichten van een autonoom ge-
meentebedrijf.
Daarnaast kan ook centrummanagement in contact treden met
vastgoedeigenaren en trachten hen er van te overtuigen dat win-
kelinvullingen voor hun vastgoed zowel voor hen als voor het func-
tioneren van het centrumgebied van grote waarde kan zijn.  Ook
het nagaan van de mogelijkheden tot samenvoeging van panden
(waarmee ruimte gecreëerd wordt voor grotere winkels) is een taak
die vanuit centrummanagement opgepakt kan worden.
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13.2.7 Financiële stimuli
Er bestaan verscheidene financiële stimulansen die een gemeente
aan ondernemers kan toekennen. Elke stimulans beoogt een ander
resultaat waardoor de gemeente zelf de juiste samenstelling van
stimulansen kan maken. Wel dient opgemerkt te worden dat het
hier om substantiële bedragen zal moeten gaan om de gewenste
effecten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Renovatiesubsidies
• Gevelrenovatiepremie

Door een premie toe te kennen aan ondernemers en/of ver-
huurders die de gevel van hun handelspand op een kwaliteits-
volle wijze renoveren, krijgt een af te bakenen centrumgebied
een facelift. Voor deze premie kunnen gebieden worden afge-
bakend waar deze premie geldt en kan er maximaal bedrag
worden gekozen.

• Inrichtingssubsidie
Een inrichtingssubsidie kan toegekend worden aan bestaande
of nieuwe ondernemers of eigenaren die hun handelspand
wensen herin te richten. De gemeente kan zelf bepalen welke
werken in aanmerking zouden kunnen komen. Zo zouden bij-
voorbeeld enkel werken die door hun bestemming onroerend
worden, subsidiabel zijn. Op deze manier worden enkel werken
gesubsidieerd die de kwaliteit van het pand ten goede komen
en wordt niet het meubilair van de handelszaak vergoed. In-
dien de kwaliteit van de panden geen upgrade nodig heeft
maar wel de inrichting en etalages van de handelspanden, kan
de gemeente ook participeren in de kosten van een interieur-

architect of etalagiste of kunnen er etalageworkshops worden
georganiseerd.

Bevorderen invulling handelspanden
• Huurkostensubsidie
Met een huurkostensubsidie kan de gemeente bijdragen in de
huurprijs waardoor de huurprijs voor de ondernemer lager wordt.
Deze subsidie is beperkt in tijd en in bedrag. Voor het bekomen van
deze subsidie kunnen bepalingen worden vastgelegd naar gelang
het gewenste resultaat. De subsidie kan enkel dienen voor starters
om hen meer mogelijkheden te bieden of kan gelden voor bepaal-
de branches of sectoren (bijv. horeca) die verruimd dienen te wor-
den.

• Vestigingssubsidie
Met deze subsidie worden ondernemers gestimuleerd zich in de
centrumgebieden van Brecht te vestigen. Aan deze subsidie kunnen
allerlei voorwaarden worden gekoppeld die ervoor zorgen dat de
gewenste kwalitatieve branches zich op wel bepaalde plaatsen
willen vestigen.

• Verplaatsingssubsidie
Indien er buiten de afgebakende gebieden handelszaken gelegen
zijn die beter in het afgebakende gebied zou gevestigd zijn, kan de
gemeente een verplaatsingssubsidie toekennen opdat deze han-
delszaken zouden verhuizen naar de afgebakende gebieden. Deze
beweging dient eveneens in omgekeerde richting gestimuleerd te
worden (niet-passende functies verplaatsen naar een passende loca-
ties).
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Leegstandssubsidie
Een leegstandsubsidie wil ondernemers stimuleren een leegstaand
pand in het afgebakende gebied in te vullen. Deze subsidie kan
verschillende onderdelen bevatten. Alle voorgaande financiële sti-
muli kunnen deel uitmaken van een leegstandssubsidie.

Andere premies
• Subsidie wonen boven winkels
Heel wat binnenstedelijke winkels zijn voormalige woonhuizen met
handelsruimte. Door het wegtrekken van de bewoners worden de
bovenliggende etages vaak gebruikt als opslagplaatsen en ogen ze
vaak erg slordig en slecht onderhouden. Ook mist het centrum
hierdoor enig leven en sociale controle ook na de winkeluren. Om
deze etage-leegstand weg te werken, de levendigheid te bevorde-
ren en het draagvlak voor de winkels te vergroten lanceerden reeds
heel wat steden en gemeenten een premie voor het wonen boven
winkels aan te moedigen.

• Buurtwinkelpremie
Het aantal voorzieningen in buurten en wijken neemt steeds meer
af. Om deze voorzieningen terug te brengen naar deze buurten
kan de gemeente een buurtwinkelpremie uitreiken aan onderne-
mers die een buurtwinkel willen starten op de plaatsen waar deze
ontbreken of aan bestaande ondernemers die het aanbod in hun
zaak zodanig uitbreiden dat ze eveneens de functie van buurtwin-
kel kunnen opnemen. Uiteraard dient hierbij wel als voorwaarde
gesteld te worden dat deze ontwikkeling niet schadelijk is voor de
centrumgebieden van Brecht.

13.2.8 Stimuli voor startende ondernemers
Het stimuleren van lokaal ondernemerschap wordt gezien als een
belangrijk middel in het creëren en behouden van het onderschei-
dend vermogen van een centrumgebied. Een gemeente kan finan-
ciële stimuli verlenen aan startende ondernemers. Ze kan onder
meer delen in de huurkosten of een financiële bijdrage verlenen
om de opstartkosten te verkleinen. Daarnaast kan een gemeente
startende ondernemers begeleiden tijdens het opstartproces van
hun zaak: welke formaliteiten dienen geregeld te worden bij het
gemeentebestuur, waar zijn leegstaande panden gesitueerd in de
gemeente die in aanmerking komen voor deze opstartende zaak,
welke instanties kunnen de ondernemer een helpende hand toe-
steken enzovoort. Verder kan de gemeente een soort coachingsys-
teem uitwerken waarbij de reeds ervaren ondernemers de starten-
de ondernemers gedurende een bepaalde periode begeleiden en
hierbij een soort mentor functie vervullen. Dit kan best in samen-
werking met bestaande belangenorganisaties.

13.3 Flankerende maatregelen

13.3.1 Communicatie en marketing bepalen profiel en imago han-
delskernen

Een detailhandelsvisie zal vermarkt dienen te worden waarbij aan
de bevolking in de gemeente, de regio en daarbuiten duidelijk
gemaakt wordt welke kwaliteiten de gemeente of de streek te
bieden heeft. Dit betekent dat er een marketingstrategie moet
worden gemaakt die de verschillende doelgroepen aanspreekt en
hen overtuigt dat een geregeld bezoek aan winkels in een van de
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centra in Brecht de moeite meer dan waard is en die marktpartijen
overtuigt om te investeren in projecten. Niet alleen de gemeente
dient de visie kenbaar te maken maar ook de ondernemers zelf
kunnen hun steentje hieraan bijdragen. Zo kan er een promotie-
fonds door de gemeente worden opgericht. Dit promotiefonds kan
door de gemeente financieel worden gevuld worden maar kan
deels door de ondernemers aangevuld worden. Voor het beheer
van dit promotiefonds dient een stuurgroep promotie opgericht te
worden. De taken van deze stuurgroep zijn het uitwerken van een
extern en intern kernversterkend promotie en communicatief ac-
tieplan, het opstellen van een globaal profiel rekeninghoudend
met alle componenten van de verschillende deelnemers, definiëren
van de promotiekanalen en definiëren van de promotie instrumen-
ten.

13.3.2 Winkelkerncontracten
Winkelkerncontracten werden voor het eerst geïntroduceerd door
de stad Antwerpen. Dit winkelkerncontract is een geschreven en
ondertekend contract tussen de georganiseerde handelaars, de
stedelijke overheid en het winkelstraatmanagement. Zulk contract
legt afspraken vast over projecten op korte, middellange en lange
termijn om de handelsomgeving van de winkelkernen te verbete-
ren. Voor elk project wordt bepaald wat er moet gebeuren en wat
iedere partner zal doen. Een concreet voorbeeld is het aanpakken
van een slecht wegdek of stoepen. Handelaars staan in voor de
inventarisatie van de schade en engageren zich om nieuwe schade
snel te rapporteren via meldingskaarten. De handelaarsvereniging
centraliseert de meldingen en bezorgt ze aan het bestuur. Zulke

afspraken met handelaars kunnen in ieder dorp, iedere gemeente
en stad gemaakt worden afgestemd op de situaties.

13.3.3 Organisatie van evenementen
Het karakter van een centrumgebied wordt mede bepaald door de
evenementen en acties die door het jaar heen worden georgani-
seerd. De gemeente kan in samenwerking met de lokale hande-
laarsvereniging allerlei initiatieven uitwerken die sfeerbevorderend
zijn en mensen naar het centrumgebied lokken. Voorbeelden van
zulke initiatieven zijn: koopavonden, koopzondagen, themadagen,
openlucht concerten, kunst in openlucht, culturele evenementen,
themamarkten, terrasdagen, braderij, koopfeesten, kinderdagen, …

13.3.4 Inrichting openbaar domein
Bewoners en consumenten kennen in het algemeen bij verbete-
ringstrajecten voor winkelomgevingen vooral aan tastbare, fysieke
projecten hoge prioriteit toe. De directe belevingswaarde staat
hierbij centraal en is ingegeven door primair belang te hebben bij
zichtbare resultaten en verbeteringen. Deze verbeteringen kunnen
door de gemeente alsook door de ondernemers aangebracht wor-
den, de gemeente kan aan het openbaar domein werken en de
ondernemers aan de handelspanden. De inrichting van het open-
baar domein dient overeen te stemmen met het gewenste verblijfs-
klimaat. Dit verblijfsklimaat kan bekomen worden door aangepaste
bevlagging, banieren, waterpartijen, kunstwerken, rustpunten,
groen- en bloemvoorzieningen, aanleg voetpaden, verlichting, etc.
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13.3.5 Propere en veilige winkelgebieden
Vanuit de directe belevingswaarde én de mogelijkheid van directe
sturing en aanpak hiervan is het nemen van concrete maatregelen
tegen allerlei vormen van overtreding en overlast prioritair. Hier-
voor kan per centrum- of deelgebied een maatregelenmatrix wor-
den opgesteld: een overzicht van het streefbeeld (toekomstprofiel),
juridische en financiële mogelijkheden (subsidies) en rolverdeling
tussen partijen (verantwoordelijkheden: wie, wat, waarvoor). Hier-
mee worden de (on) mogelijkheden inzichtelijk gemaakt om vanuit
het huidige straat- en gevelbeeld te kunnen komen tot het (eco-
nomische) streefbeeld. Het proper houden van de winkelgebieden
zou ook kunnen kaderen in een sociaal tewerkstellingsproject.

13.3.6 Ondersteuning provincie Antwerpen
Het provinciebestuur kan de gemeente raad geven en begeleiden
inzake de uitvoering van de commerciële visie. Momenteel is de
provincie bezig met het opstellen van een detailhandelsbeleid. Eind
2009 zal het inventariserende deel (vraag en aanbod) zijn afgerond,
waarna begonnen zal worden met het opstellen van een provinci-
ale beleidsvisie. Deze zal in de loop van 2010 zijn afgerond. Daar-
naast is er ook een rol voor de provincie weggelegd om de ge-
meente in contact te brengen met projectontwikkelaars, investeer-
ders en retailers.

13.4 Samenvatting belangrijkste actiepunten

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste actiepunten samen-
gevat:

Acties en maatregelen
Opstellen / actualiseren RUP’s en BPA’s centrumgebieden Brecht, Sint-
Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts
Aanpassen RUP’s en BPA’s in niet centrumgebieden ter voorkoming
van ongewenste detailhandel
Aanpassen / actualiseren RUP of BPA Zuidring en Activiteitendreef ter
voorkoming ongewenste vergroting detailhandelsoppervlakte
Opstellen RUP HSL-station met maximaal 300 à 400 m² detailhandel
gericht op momentbehoefte
Stedenbouwkundig onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden par-
keervoorzieningen Kruispunt (Brecht-Zuid)
Uitvoering geplande heraanleg Gemeenteplaats en Brugstraat
Heraanleg Handelslei voorbereiden
Aanleg centrumring
Invoeren gedifferentieerd parkeerbeleid
Invoering efficiënt parkeergeleidingssysteem
Prijsvraag voor herontwikkeling braakliggende terreinen in centrum
Brecht-Noord en Handelslei
Up-to-date houden van ruimtelijke kwaliteiten winkelcentrum Sint-
Lenaarts
Oprichting ondernemersloket
Invoering centrummanagement
Overleg met vastgoedeigenaren betreffende samenvoeging van pan-
den met als doelstelling grotere winkels te kunnen accommoderen
Aantrekken ketenbedrijven
Opstellen communicatiestrategie
Opstellen marketing programma
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14. BIJLAGEN
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Bijlage 1: Detailhandelsaanbod in Brecht per branche en naar locatie
Tot. Gemeente Deelgemeente Brecht Deelgemeente Sint-Job-in’-t-Goor Deelgemeente Sint-Lenaarts

Brecht Centrum Ring-

laan/Bethoven-

straat

Verspreid Totaal Kruispunt Brugstraat Verspreid Totaal Centrum Verspreid Totaal

Aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo

Levensmiddelen 49 10.055 9 1.260 1 614 4 393 14 2.267 7 1.781 1 120 13 3.225 21 5.126 6 355 8 2.307 14 2.662

Pers. Verz. 1 40 1 40 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dag. Art. 50 10.095 10 1.300 1 614 4 393 15 2.307 7 1.781 1 120 13 3.225 21 5.126 6 355 8 2.307 14 2.662

Warenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleding+ mode 12 1.122 1 250 0 0 1 40 2 290 3 285 3 268 1 60 7 613 3 219 0 0 3 219

Schoen. + ledw. 2 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168 0 0 1 168 0 0 1 256 1 256

Juw. en optiek 4 160 2 80 0 0 0 0 2 80 1 45 0 0 0 0 1 45 1 35 0 0 1 35

Huish.+ luxe art. 3 835 0 0 2 795 0 0 2 795 0 0 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0

Antiek en kunst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sport en spel 3 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1 70 0 0 2 125 2 125

Hobby 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 1 30 1 30

Media 1 118 1 118 0 0 0 0 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plant en dier 12 3.793 0 0 0 0 5 1.431 5 1.431 1 110 0 0 2 540 3 650 0 0 4 1.712 4 1.712

Bruin-+ witgoed 4 656 1 80 0 0 1 250 2 330 1 262 0 0 0 0 1 262 0 0 1 64 1 64

Auto en fiets 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 1 80 1 90 1 80 2 170

Doe-het-zelf 6 983 0 0 0 0 1 177 1 177 0 0 0 0 2 397 2 397 0 0 3 409 3 409

Wonen 9 5.390 3 872 1 4.000 0 0 4 4.872 2 360 0 0 1 40 3 400 1 78 1 40 2 118

Overige detailh. 6 1.885 1 30 0 0 2 55 3 85 0 0 0 0 2 140 2 140 0 0 1 1.660 1 1.660

Niet-dag. Art. 67 15.901 9 1.430 3 4.795 10 1.953 22 8.178 9 1.142 4 436 11 1.347 24 2.925 6 422 15 4.376 21 4.798

Totaal 117 25.996 19 2.730 4 5.409 14 2.346 37 10.485 16 2.923 5 556 24 5.128 45 8.051 12 777 23 6.683 35 7.460
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Bijlage 2: Resultaten passantenenquête
A. Op welke locatie in Brecht/ Sint-Job/ Sint-Lenaarts werd de enquête afgenomen?

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

Schuin tegenover Decor Ann 28 28% Kruispunt Brugstr/Braakstr 27 26,5% Kruispunt Dorpssstr/Kerkstr 62 100%
Kruispunt Biest/Gemeenteplaats 30 30% Buurt Aldi&Curiosa Handelslei 37 36,3%
Omgeving GB 42 42% Kruispunt Eikenlei/Handelslei 38 37.3%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

B. Op welke dag is de enquête afgenomen?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Tussen 12 en 13 uur 6 6% Tussen 12 en 13 uur 13 12,7% Tussen 12 en 13 uur 4 6,5%
Tussen 13 en 14 uur 17 17% Tussen 13 en 14 uur 22 21.6% Tussen 13 en 14 uur 12 19,4%
Tussen 14 en 15 uur 22 22% Tussen 14 en 15 uur 22 21.6% Tussen 14 en 15 uur 14 22,6%
Tussen 15 en 16 uur 29 29% Tussen 15 en 16 uur 20 19.6% Tussen 15 en 16 uur 18 29%
Tussen 16 en 17 uur 26 26% Tussen 16 en 17 uur 25 24.5% Tussen 16 en 17 uur 14 22,6%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

1a. Waar woont u?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
In Brecht 77 77% In Brecht 21 20.8% In Brecht 11 17.7%
In Sint-Job-in-‘t-Goor 2 2% In Sint-Job-in-‘t-Goor 72 70,5% In Sint-Job-in-‘t-Goor 6 9.7%
In Sint-Lenaarts 11 11% In Sint-Lenaarts 1 1% In Sint-Lenaarts 42 67.7%
Geen van deze plaatsen 10 10% Geen van deze plaatsen 8 7,9% Geen van deze plaatsen 3 4.8%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

1b. Indien andere woonplaats, waar?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Antwerpen 2 2% Antwerpen 1 12,5% Antwerpen 2 66,7%
Berchem 1 1% Brasschaat 1 12,5% Westmalle 1 33,3%
Hoogstraten 1 1% Knokke-Heist 1 12,5% Totaal 3 100%
Loenhout 1 1% Merksem 3 37,5%
Schoten 2 2% Schoten 2 25%
Turnhout 1 1% Totaal 8 100%
Westmalle 2 2%
Totaal 10 100%
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2a. Wat is de belangrijkste reden waarom u vandaag in dit centrumgebied bent?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Boodschappen doen 41 41% Boodschappen doen 62 60.8% Boodschappen doen 31 50%
Winkelen algemeen 7 7% Winkelen algemeen 9 8.8% Winkelen algemeen 5 8,1%
Bezoek horeca 9 9% Toer/recreatief bezoek 1 1.0% Bezoek horeca 6 9.7%
Toer/recreatief bezoek 1 1% Ivm werk/zaken 5 4.9% Ivm werk/zaken 3 4,8%
Ivm werk/zaken 3 3% Ik woon hier 11 10.8% Ik woon hier 12 19.4%
Ik woon hier 12 12% Bezoek ziekenhuis, dokter,… 2 2,0% Administratief (bank, post,…) 1 1.6%
Bezoek ziekenhuis, dokter,… 2 2% Administratief (bank, post,…) 1 1,0% Anders 4 6,5%
Cultureel (bioscoop, museum,…) 1 1% Anders 11 10,8% Totaal 62 100%
Administratief (bank, post,…) 13 13% Totaal 102 100%
Anders 11 11%
Totaal 100 100%

2b. Andere redenen
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Bezoek 6 54,5% Bezoek 2 50% Bezoek 1 25%
Kapper 1 9,1% Luchtje scheppen 1 25% Bezoek kerkhof 1 25%
Stage 1 9,1% Werken 1 25% Bezoek vriendin 1 25%
Wandelen 2 18,2% Totaal 4 100% Fietstocht 1 25%
Woning zoeken 1 9,1% Totaal 4 100%
Totaal 11 100%

3a. Heeft u daarnaast nog andere redenen om dit centrumgebied te bezoeken?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Boodschappen doen 15 23,8% Boodschappen doen 17 34% Boodschappen doen 12 30,8%
Winkelen algemeen 4 6,3% Winkelen algemeen 6 12% Winkelen algemeen 0 0%
Bezoek horeca 5 7,9% Bezoek horeca 2 4% Bezoek horeca 6 15,4%
Bezoek markt 0 0% Bezoek markt 0 0% Bezoek markt 1 2,6%
Toer/recreatief bezoek 0 0% Toer/recreatief bezoek 2 4% Toer/recreatief bezoek 0 0%
Ivm werk/zaken 1 1,6% Ivm werk/zaken 0 0% Ivm werk/zaken 1 2,6%
Ik woon hier 32 50,8 Ik woon hier 19 38% Ik woon hier 11 28,2%
Bezoek ziekenhuis, dokter,… 0 0% Bezoek ziekenhuis, dokter,… 2 4% Bezoek ziekenhuis, dokter,… 0 0%
Bibliotheek 0 0% Bibliotheek 1 4% Bibliotheek 0 0%
Onderwijs/cursus 0 0% Onderwijs/cursus 1 2% Onderwijs/cursus 0 0%
Cultureel (bioscoop, museum,…) 0 0 Cultureel (bioscoop, museum,…) 1 2% Cultureel (bioscoop, museum,…) 1 2,6%
Administratief (bank, post,…) 7 11,1 Administratief (bank, post,…) 2 4% Administratief (bank, post,…) 1 2,6%
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Anders 2 3,2 Anders 4 8% Anders 6 15,4%
Totaal 63 100% Totaal 50 100% Totaal 39 100%

4. Hoe vaak brengt u gemiddeld een bezoek aan dit centrumgebied?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Dageliijks 35 35% Dageliijks 27 26,6% Dageliijks 26 41,9%
3á4keer per week 29 29% 3á4keer per week 24 23,5% 3á4keer per week 14 22,6%
2 keer per week 13 13% 2 keer per week 22 21,6% 2 keer per week 8 12,9%
1 keer per week 14 14% 1 keer per week 19 18,6% 1 keer per week 8 12,9%
1 á 2 keer per maand 6 6% 1 á 2 keer per week 6 5,9% 1 á 2 keer per maand 1 1,6%
Minder vaak 1 1% Minder vaak 1 1% Minder vaak 2 3,1%
Bijna nooit 2 2% Bijna nooit 3 2,9% Bijna nooit 3 4,8%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

5a. Hoe of met vervoermiddel bent u vandaag naar het centrum gekomen?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Te voet 20 20% Te voet 12 12,1% Te voet 9 14,5%
(brom)fiets 23 23% (brom)fiets 27 27,3% (brom)fiets 17 27,4%
Auto of motor 55 55% Auto of motor 55 55,6% Auto of motor 31 50%
Auto + pendelbus 1 1% Auto + pendelbus 3 3% Auto + pendelbus 5 8,1%
Bus 1 1% Bus 2 2% Bus 0 0%
Totaal 100 100% Totaal 101 100% Totaal 62 100%

5b. Waar heeft u uw auto geparkeerd?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Geen antwoord 2 3,6% Geen antwoord 9 15,5% Geen antwoord 1 2,8%
Aan de kerk 2 3,6% Bij familie 1 1,7% Kerk 32 88,9%
Biest 2 3,6% Gemeentehuis 1 1,7% Kerkplein 1 2,8%
Gemeentehuis 1 1,8% Langs de straat 16 27,6% Kerkstraat 1 2,8%
Gemeenteplaats 42 75% Parking bank 1 1,7% Plein 1 2,8%
Parking Decor Ann 2 3,6% Parking supermarkt 29 50% Totaal 36 100%
Parking school 2 3,6% Parking Vaard 1 1,7%
Parking tegenover Decor Ann 3 5,4% Totaal 58 100%
Totaal 56 100%
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5c. Hoe beoordeelt u het parkeren in het centrum?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
1 4 4% 1 1 1,8% 1 1 2,8%
2 1 1% 2 1 1,8% 4 2 5,6%
3 2 2% 3 1 1,8% 5 2 5,6%
4 4 4% 5 5 8,8% 6 2 5,6%
5 2 2% 6 6 10,5% 7 13 36,1%
6 5 5% 7 15 26,3% 8 14 38,9%
7 14 14% 8 20 35,1% 9 2 5,6%
8 17 17% 9 4 7% Totaal 36 100%
9 5 5% 10 4 7%
Wn/wg 1 1% Totaal 57 100%
Totaal 100 100%

6. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het centrum?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
1 2 2% 1 1 1 % 6 5 8,1%
3 2 2% 2 2 2% 7 13 21%
4 1 1% 3 4 4% 8 32 51,6%
5 7 7% 4 1 1% 9 9 14,5%
6 6 6% 5 8 8% 10 3 4,8%
7 23 23% 6 11 11% Totaal 62 100%
8 42 42% 7 22 22%
9 11 11% 8 28 28%
10 5 5% 9 17 17%
Wn/wg 1 1% 10 5 5%
Totaal 100 100% Totaal 99 100%
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7. Kunt u een rapportcijfer geven voor elk van de volgende aspecten van het centrum?
Kwaliteit van de winkels

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

5 6 6,2% 3 1 1% 5 3 4,9%
6 5 5,2% 4 2 2% 6 11 18%
7 26 26,8% 5 5 5% 7 30 49,2%
8 52 53,6% 6 7 7% 8 15 24,6%
9 8 8,2% 7 29 29% 10 2 3,3%
Totaal 97 100% 8 42 42% Totaal 61 100%

9 11 10,9%
10 4 4%
Totaal 101 100%

Kwaliteit van de wekelijkse markt
Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent
3 4 6,5% 5 1 2 %
4 4 6,5% 6 4 8,2%
5 7 11,3% 7 13 26,5%
6 17 27,4% 8 21 42,9%
7 16 25,8% 9 8 16,3%
8 11 17,7% 10 2 4,1%
10 23 4,8% Totaal 49 100%
Totaal 62 100%

Kwaliteit van de horeca
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
5 5 5,2% 5 4 4,3% 4 2 3,8%
6 5 5,2% 6 6 6,5% 5 11 21,2%
7 30 31,3% 7 30 32,6% 6 12 23,1%
8 43 44,8% 8 38 41,3% 7 19 36,5%
9 9 9,4% 9 7 7,6% 8 6 11,5%
10 4 4,2% 10 4 4,3% 9 1 1,9%
Totaal 96 100% Totaal 92 100% 10 1 1,9%

Totaal 52 100%
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Aanwezigheid andere functies
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
0 1 1,2% 0 1 1 % 1 2 4,9%
1 1 1,2% 3 3 3,1% 4 8 19,5%
2 1 1,2% 4 2 2,1% 5 10 24,4%
4 2 2,4% 5 4 4,1% 6 8 19,5%
5 8 9,6% 6 10 10,3% 7 12 29,3%
6 11 13,3% 7 40 41,2% 8 1 2,4%
7 22 26,5% 8 24 24,7% Totaal 41 100%
8 33 39,8% 9 8 8,2%
9 4 4,8% 10 5 5,2%
Totaal 83 100% Totaal 97 100%

Sfeer en gezelligheid in de binnenstad
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
4 1 1% 0 4 4,1 % 4 2 3,3%
5 5 5,1% 1 1 1% 5 7 11,5%
6 18 18,2% 2 2 2% 6 21 34,4%
7 15 15,2% 3 3 3,1% 7 17 27,9%
8 53 53,5% 4 6 6,1% 8 12 19,7%
9 5 5,1% 5 8 8,2% 9 1 1,6%
10 2 2% 6 19 19,4% 10 1 1,6%
Totaal 99 100% 7 23 23,5% Totaal 61 100%

8 25 25,5%
9 5 5,1%
10 2 2,0%
Totaal 98 100%
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Openbare ruimte/inrichting
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
0 1 1% 0 4 4,1 % 4 1 1,7%
1 1 1% 1 1 1% 5 2 3,3%
3 2 2% 2 2 2% 6 14 23,3%
4 4 4% 3 3 3,1% 7 25 41,7%
5 4 4% 4 6 6,1% 8 16 26,7%
6 15 15,2% 5 8 8,2% 9 1 1,7%
7 32 32,3% 6 19 19,4% 10 1 1,7%
8 31 31,3% 7 23 23,5% Totaal 60 100%
9 7 7,1% 8 25 25,5%
10 2 2% 9 5 5,1%
Totaal 99 100% 10 2 2%

Totaal 98 100%

Veiligheid
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
3 1 1% 4 3 3% 4 2 3,3%
4 2 2% 5 10 10,1% 5 2 3,3%
5 3 3,1% 6 4 4% 6 16 6,23%
6 6 6,1% 7 15 15,2% 7 25 41%
7 16 16,3% 8 49 49,5% 8 13 21,3%
8 50 51% 9 15 15,2% 9 2 3,3%
9 16 16,3% 10 3 3% 10 1 1,6%
10 4 4,1% Totaal 99 100% Totaal 61 100%
Totaal 98 100%
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Algemeen oordeel
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
5 1 1% 2 1 1% 5 2 3,3%
6 13 13% 3 1 1% 6 17 27,9%
7 34 34% 5 7 6,9% 7 29 47,5%
8 41 41% 6 8 7,9% 8 12 19,7%
9 7 7% 7 28 27,7% 10 1 1,6%
10 4 4% 8 44 43,6% Totaal 61 100%
Totaal 100 100% 9 9 8,9%

10 3 3%
Totaal 101 100%

8. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de winkels in het centrum met de kwaliteit van de winkels in…
Brecht

Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent

beter 18 17,6 % beter 18 29 %
Gelijk 39 38,2% Gelijk 7 11,3%
Slechter 24 23,5% Slechter 28 45,2%
Wn/wg 21 20,6% Wn/wg 9 14,5%
Totaal 102 100% Totaal 62 100%
Sint-Job-in-‘t-Goor

Brecht Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent

beter 23 23,2 % beter 19 30,6 %
Gelijk 24 24,2% Gelijk 9 14,5%
Slechter 31 31,3% Slechter 19 30,6%
Wn/wg 21 21,2% Wn/wg 15 24,2%
Totaal 99 100% Totaal 62 100%
Sint-Lenaarts

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor
Frequency Percent Frequency Percent

beter 59 59.6% beter 24 23,5%
Gelijk 18 18,2% Gelijk 42 41,2%
Slechter 3 3% Slechter 2 2%
Wn/wg 19 19,2% Wn/wg 34 33,3%
Totaal 99 100% Totaal 102 100%
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Hoogstraten
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
beter 17 17,3% beter 7 6,9% beter 13 21%
Gelijk 16 16,3% Gelijk 15 14,9% Gelijk 7 11,3%
Slechter 40 40,8% Slechter 47 46,5% Slechter 16 25,8%
Wn/wg 25 25,5% Wn/wg 32 31,7% Wn/wg 26 41,9%
Totaal 98 100% Totaal 101 100% Totaal 62 100%

Brasschaat
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
beter 12 12,2% beter 8 7,9% beter 9 14,5%
Gelijk 16 16,3% Gelijk 7 6,9% Gelijk 5 8,1%
Slechter 37 37,8% Slechter 65 64,4% Slechter 16 25,8%
Wn/wg 33 33,7% Wn/wg 21 20,8% Wn/wg 32 51,6%
Totaal 98 100% Totaal 101 100% Totaal 100%
Malle

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

beter 11 11,1% beter 11 11% beter 7 11,3
Gelijk 27 27,3% Gelijk 32 32% Gelijk 9 14,5
Slechter 10 10,1% Slechter 12 12% Slechter 11 17,7
Wn/wg 51 51,5% Wn/wg 45 45% Wn/wg 35 56,5
Totaal 99 100% Totaal 100 100% Totaal 62 100%
Wuustwezel

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

beter 12 12,2% beter 12 11,8% beter 7 11,5%
Gelijk 21 21,4% Gelijk 20 19,6% Gelijk 7 11,5%
Slechter 5 5,1% Slechter 6 5,9% Slechter 3 4,9%
Wn/wg 60 61,2% Wn/wg 64 62,7% Wn/wg 44 72,1%
Totaal 98 100% Totaal 102 100% Totaal 61 100%
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Rijkevorsel
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
beter 22 22,2% beter 9 8,8% beter 6 9,7%
Gelijk 18 18,2% Gelijk 20 19,6% Gelijk 5 8,1%
Slechter 1 1% Slechter 6 5,9% Slechter 5 8,1%
Wn/wg 58 58,6% Wn/wg 67 65,7% Wn/wg 46 74,2%
Totaal 99 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

Zoersel
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
beter 18 18,2% beter 12 11,8% beter 2 3,2%
Gelijk 13 13,1% Gelijk 19 18,6% Gelijk 6 9,7%
Slechter 4 4% Slechter 16 15,7% Slechter 12 19,4%
Wn/wg 69 64,6% Wn/wg 55 53,9% Wn/wg 42 67,7%
Totaal 99 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

9. Hoeveel tijd hebt u tot nu in het centrum doorgebracht?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Geen antwoord 1 1% 0u05min 4 3,9% Geen antwoord 1 1,6%
0u02min 3 3% 0u10min 8 7,8% 0u01min 1 1,6%
0u05min 10 10% 0u15min 9 8,8% 0u02min 1 1,6%
0u10min 11 11% 0u20min 11 10,8% 0u05min 4 6,5%
0u15min 12 12% 0u25min 2 2% 0u10min 14 22,6%
0u20min 8 8% 0u30min 26 25,5% 0u15min 9 14,5%
0u25min 1 1% 0u35min 1 1% 0u20min 4 6,5%
0u30min 10 10% 0u40min 6 5,9% 0u25min 1 1,6%
0u35min 4 4% 0u45min 7 6,9% 0u30min 5 8,1%
0u40min 2 2% 0u50min 2 2,0% 0u35 min 2 3,2%
0u45min 5 5% 1u00min 12 11,8% 0u40min 1 1,6%
0u50min 1 1% 2u00min 9 8,8% 0u45min 2 3,2%
1u00min 16 16% 3u00min 2 2% 0u50min 1 1,6%
1u30min 8 8% 6u00min 1 1% 1u00min 7 11,3%
2u00min 4 4% 8u00min 1 1% 1u30min 2 3,2%
3u00min 1 1% 9u00min 1 1% 1u50min 1 1,6%
3u20min 1 1% Totaal 102 100% 2u00min 1 1,6%
4u00min 2 2% 3u00min 2 3,2%
Totaal 100 100% 4u00min 1 1,6%

6u00min 1 1,6%
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8u00min 1 1,6%
Totaal 62 100%

10a. Heeft u tijdens dit bezoek iets in een winkel in het centrum gekocht?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Geen antwoord 1 1% Geen antwoord 0 0% Geen antwoord 0 0%
Ja 56 56% Ja 84 82,4% Ja 46 74,2%
Nee 43 43% Nee 18 17,6%% Nee 16 25,8%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

10b. Wat heeft u gekocht?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Levensmiddelen 47 83,9% Levensmiddelen 69 83,1% Levensmiddelen 32 69,6
Drogisterij artikelen 0 0% Drogisterij artikelen 2 2,4% Drogisterij artikelen 0 0%
Kleding/mode/textiel 3 5,4% Kleding/mode/textiel 4 4,8% Kleding/mode/textiel 0 0%
Schoeisel/lederwaren 0 0% Schoeisel/lederwaren 2 2,4% Schoeisel/lederwaren 0 0%
Woninginrichting/meubelen 2 3,6% Woninginrichting/meubelen 1 1,2% Woninginrichting/meubelen 0 0%
Huishoudelijke artikelen 2 3,6% Huishoudelijke artikelen 0 0% Huishoudelijke artikelen 0 0%
Electro/cd 0 0% Electro/cd 1 1,2% Electro/cd 0 0%
Doe-het-zelf artikelen 0 0% Doe-het-zelf artikelen 1 1,2% Doe-het-zelf artikelen 0 0%
Boeken-tijdschriften 6 10,7% Boeken-tijdschriften 12 14,5% Boeken-tijdschriften 15 32,6%
Sport-speelgoed 0 0% Sport-speelgoed 0 0% Sport-speelgoed 0 0%
Juweel-foto-optiek 0 0% Juweel-foto-optiek 0 0% Juweel-foto-optiek 0 0
Overige artikelen 5 8,9% Overige artikelen 4 4,8% Overige artikelen 11 23,9
Totaal 56 100% Totaal 83 100% Totaal 46 100

10b. Overige artikelen namelijk:
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Bloemen 1 20% Fietstas 1 25% Kaartje 2 18,2%
Kaartjes 1 20% Krant 1 25% Lotto 1 9,1%
Postzegels 2 40% Lotto 1 25% Medicatie 1 9,1%
Sigaretten 1 20% Sigaretten 1 25% Papierwaren 1 9,1%
Totaal 5 100% Totaal 4 100% Sigaretten 6 54,5%

Total 11 100%
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10c. Hoeveel heeft uitgegeven? (in  € )
Levensmiddelen

Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

2 2 4,3% 2 2 2,9% 2 6 18,8%
3 1 2,1% 4 1 1,4% 3 1 3,1%
5 1 2,1% 5 1 1,4% 4 1 3,1%
7 1 2,1% 7 1 1,4% 5 2 6,3%
8 2 4,3% 10 3 4,3% 6 3 9,4%
10 3 6,4% 15 2 2,9% 8 3 9,4%
13 1 2,1% 17 1 1,4% 10 1 3,1%
15 1 2,1% 18 1 1,4% 11 1 3,1%
16 1 2,1% 19 1 1,4% 13 2 6,3%
18 3 6,4% 20 3 4,3% 14 1 3,1%
20 2 4,3% 24 1 1,4% 15 2 6,3%
24 1 2,1% 25 1 1,4% 16 3 9,4%
25 2 4,3% 26 1 1,4% 20 1 3,1%
30 4 8,5% 30 2 2,9% 25 3 9,4%
35 4 8,5% 40 7 10,1% 28 1 3,1%
36 1 2,1% 42 1 1,4% 40 1 3,1%
40 2 4,3% 43 1 1,4% Totaal 32 100%
42 1 2,1% 45 1 1,4%
45 2 4,3% 46 1 1,4%
48 1 2,1% 50 7 10,1%
50 3 6,4% 60 3 4,3%
56 1 2,1% 62 1 1,4%
60 2 4,3% 65 1 1,4%
70 1 2,1% 67 2 2,9%
90 1 2,1% 70 5 7,2%
120 2 4,3% 80 2 2,9%
Totaal 46 100% 82 1 1,4%

90 2 2,9%
95 1 1,4%
100 6 8,7%
110 1 1,4%
119 1 1,4%
140 1 1,4%
150 1 1,4%
Totaal 67 100%
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Drogisterij
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
/ / / 3 1 100% / / /

Kleding, mode, textiel
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
/ / / 30 1 25% / / /

45 1 25%
150 1 25%
200 1 25%
Totaal 4 100%

Schoeisel en lederwaren
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
/ / / 60 1 50% / / /

250 1 50%
Totaal 2 100%

Woninginrichting/meubels
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
45 1 100% 5 1 100% / / /

Electro/cd
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
/ / / 12 1 100% / / /

Doe-het-zelf artikelen
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
/ / / 10 1 100% / / /
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Boeken en tijdschriften
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
2 1 16,7% 0-5 3 25% 2 1 6,7%
3 1 16,7% 5-10 4 33,3% 3 3 20%
4 1 16,7% 10-20 4 33,3% 4 5 33,3%
5 1 16,7% 20-50 1 8,3% 5 3 20%
6 1 16,7% Totaal 12 100% 8 3 20%
15 1 16,7% Totaal 15 100%
Totaal 6 100%

Overige artikelen
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
2 1 20% 4 1 25% 2 2 18,2%
4 2 40% 10 1 25% 4 4 36,4%
20 1 20% 27 1 25% 9 1 9,1%
25 1 20% 40 1 25% 11 1 9,1%
Totaal 5 100% Totaal 4 100% 16 1 9,1%

38 1 9,1%
44 1 9,1%
Totaal 11 100%

11a. Heeft u vandaag iets besteed in de horeca?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Ja 13 13% Ja 5 4,9% Ja 8 12,9%
Nee 87 87% Nee 97 95,1% Nee 54 87,1%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%
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11b. Hoeveel heeft u uitgegeven? (in € )
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
4 2 15,4% 10 2 40% 2 2 25%
5 3 23,1% 12 1 20% 3 1 12,5%
6 1 7,7% 15 2 40% 8 1 12,5%
8 1 7,7% Totaal 5 100% 9 1 12,5%
10 3 23,1% 12 2 25%
11 1 7,7% 14 1 12,5%
12 2 15,4% Totaal 8 100%
Totaal 13 100%

12. Heeft u vandaag iets besteed bij een toeristische, sociale of culturele voorziening?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Ja 1 1% Ja 1 1% Ja 0 0%
Nee 99 99% Nee 101 99% Nee 62 100%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

13a. Zijn er winkels of voorzieningen die u mist in het centrum?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Ja 48 48% Ja 42 41,2% Ja 37 59,7%
Nee 52 52% Nee 60 58,8% Nee 25 40,3%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%
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13b. Wat is de belangrijkste?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Bank 1 2,1% Allerlei winkels 1 2,4% Bank 3 8,1%
Bioscoop 1 2,1% Boekenwinkel 1 2,4% Bloemist 2 5,4%
Boeken –en cd winkels 2 4,2% Doe-het-zelf 4 9,5% Cafés 2 5,4%
Doe-het-zelf 1 2,1% Drogist 1 2,4% Crèche 1 2,7%
Drogist 2 4,2% Blokker 1 2,4% Doe-het-zelf 1 2,7%
Groenten of fruit 2 4,2% Electronica 1 2,4% Fietswinkel 1 2,7%
Horeca 1 2,1% Elektro 3 7,1% Fruitwinkel 1 2,7%
Kaas –of viswinkel 5 10,4% Fietswinkel 1 2,4% Hondenkapsalon 1 2,7%
Kledingwinkels 13 27,1% Fruitwinkel 1 2,4% Horecazaken 1 2,7%
Modewinkels 2 4,2% Goedkope kledingwinkels 1 2,4% Inzetkantoor 1 2,7%
Natuurvoeding 1 2,1% Grote winkels 1 2,4% Jeugdclub of – café 2 5,4%
Schoenmaker 2 4,2% Ijssalon 1 2,4% Kledingwinkels 7 18,9%
Schoenwinkels 9 18,8% Inrichtinswinkel 1 2,4% Schoenwinkels 1 2,7%
Sportwinkels 3 6,3% Juwelier 1 2,4% Schoonheidsspecialist 1 2,7%
Supermarkt 1 2,1% Kledingwinkels 5 11,9% Sportmogelijkheden 1 2,7%
Vakbond 1 2,1% Kledingswinkels jongens 1 2,4% Supermarkt 8 21,6%
Totaal 48 100% Pizzeria 1 2,4% Vanalles 1 2,7%

Schoenmaker 2 4,8% Viswinkel 1 2,7%
Speelgoedwinkel 1 2,4% Zonnebank 1 2,7%
Speelterrein 2 4,8% Totaal 37 100%
Supermarkt (Colruyt) 2 4,8%
Take-away 1 2,4%
Taverne 1 2,4%
Uitgaansmogelijkheden 1 2,4%
Viswinkel 4 9,5%
Zenwinkel 1 2,4%
Totaal 42 100%

14a. Heeft u suggesties of aanbevelingen voor de verbetering van het centrum?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Ja 42 42% Ja 43 42,2% Ja 14 22,6%
Nee 58 58% Nee 59 57,8% Nee 48 77,4%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%
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14b. Wat is de belangrijkste?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Groter maken centrum 1 2,4% Discotheek 1 2,3% Buurtfeesten 1 7,1%
Jeugdhuis 1 2,4% Doe-het-zelf 2 4,6% Levendiger maken 1 7,1%
Meer sportgelegenheid 1 2,4% Grote feestzaal 1 2,3% Meer horeca 2 14,3%
Meer werkgelegenheid 1 2,4% Gezelliger maken 2 4,6% Meer jeugdvoorzieningen 1 7,1%
Meer winkels 3 7,1% Grotere kerstmarkt 1 2,3% Meer kledingwinkels 1 7,1%
Moderniseren 3 7,1% Jongerencafé 1 2,3% Meer winkels 1 7,1%
Oprit autostrade 1 2,4% Kerstverlichting 2 4,6% Niet teveel appartementen 1 7,1%
Pleintje behouden 1 2,4% Kruidvat 1 2,3% Verbetering kruispunt 5 35,7%
Suggesties parkeren 1 2,4% Meer evenementen 1 2,3% Zebrapad en verkeerslichten 1 7,1%
Trein 12 28,6% Meer groen 2 4,6% Totaal 14 100%
Verbeteringen gemeenteplaats 8 19% Meer kledingwinkels 2 4,6%
Verkeersveiligheid 9 21,4% Meer politie 1 2,3%
Totaal 42 100% Meer winkels 1 2,3%

Openbaar  vervoer 5 11,6%
Parkeergelegenheid 1 2,3%
Speelgelegenheid 2 4,6%
Te druk 1 2,3%
Verkeersinfrastructuur 9 20,9%
Verkeersveiligheid 7 16,3%
Totaal 43 100%

15. Verlaat u nu het centrum?
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Geen antwoord 0 0% Geen antwoord 3 2,9% Geen antwoord 0 0%
Ja 60 60% Ja 73 71,6% Ja 39 62,9%
Nee 40 40% Nee 26 25,5% Nee 23 37,1%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%
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15b. Leeftijd
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
16-25 6 6% 16-25 15 14,7% 16-25 6 9,7%
26-35 14 14% 26-35 16 15,7% 26-35 9 14,5%
36-45 33 33% 36-45 29 28,4% 36-45 17 27,4%
46-55 22 225 46-55 20 19,6% 46-55 18 29%
56-65 13 13% 56-65 11 10,8% 56-65 9 14,5%
65+ 12 12% 65+ 11 10,8% 65+ 3 4,8%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%

15c. Geslacht
Brecht Sint-Job-in-‘t-Goor Sint-Lenaarts

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Vrouwelijk 59 59% Vrouwelijk 58 56,9% Vrouwelijk 40 64,5%
Mannelijk 41 41% Mannelijk 44 43,1% Mannelijk 22 35,3%
Totaal 100 100% Totaal 102 100% Totaal 62 100%
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Bijlage 3: Resultaten ondernemersenquête
In deze weergave van de resultaten van de ondernemersenquête geven we telkens per mogelijk antwoord het aantal
ondernemers weer die dit antwoord gaven op de vragen. Bij de open vragen geven we antwoorden weer die het
vaakst werden vermeld.

BRECHT

1. In welke branche bent u actief?
Levensmiddelen 8 Ambacht 4
Kleding 2 Fin. Inst.     4
Juwelen&optiek 2 Part. 5
Media 1 Brandst. 1
Plant&dier 4 Horeca 6
DHZ 1
Wonen 2
Bruin –en witgoed 1

2. Bent u huurder of eigenaar van uw handelspand?
Huurder 14
Eigenaar 25
Werkt aan huis 1

3. Bent u lid van één van onderstaande verenigingen (aankruisen wat voor u van
toepassing is)?

UNIZO 23
      Vami 1

Andere 1
Geen 14
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4. Heeft uw omzet de afgelopen 2 jaar een stijging of een daling te zien gegeven?
Stijging 18
Daling 10
Status Quo 12

5. Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?
Stijging 14
Daling 8
Status Quo 18

6. Wordt uw zaak vooral bezocht door inwoners van Brecht,Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts, of ook door klanten van buiten Brecht, Sint-
Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts en kunt u daarbij ook een inschatting maken van hoeveel procent dat is?

Levensmiddelen: +/- 82% komt uit de gemeente Brecht
Kleding: +/- 65% komt uit de gemeente Brecht
Juwelier en optiek: +/-80% komt uit de gemeente Brecht
Media: +/-70% komt uit de gemeente Brecht
Bruin en witgoed: +/-80% komt uit de gemeente Brecht
Doe het zelf: +/-30% komt uit de gemeente Brecht
Plant en dier: +/-65% komt uit de gemeente Brecht
Wonen: +/- 40% komt uit de gemeente Brecht
Ambacht: +/-58% komt uit de gemeente Brecht
Brandstoffen: +/- 65% komt uit de gemeente Brecht
Financiële instelling: +/- 71% komt uit de gemeente Brecht
Horeca: +/- 40% komt uit de gemeente Brecht
Particuliere dienstverlening: +/-56% komt uit de gemeente Brecht
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7. Heeft het centrum van Brecht zich, naar uw mening, de afgelopen 5 jaren in positieve of negatieve zin ontwikkeld?
In positieve zin 16
In negatieve zin 27

                  Geen mening 1

8. Wat zijn de redenen waarom het centrum zich, naar uw mening, de afgelopen  5 jaren in positieve of negatieve zin heeft ontwikkeld?
Positief
Gemeenteplaats straalt rust uit
Dorpsverfraaiing
Landelijk karakter blijft
Werken: fietspad, bijk. Parking aan de kerk, heraanleg kerkomgeving,renovatie en nieuwbouw, middenstand hangt aan elkaar
Negatief
Weinig nieuwe winkels, weinig mogelijkheden voor nieuwe winkels
Te veel appartementen
Druk verkeer, zwaar doorgaand verkeer
Te weinig parking
Gemeenteplaats is niet uitnodigend
Weinig vernieuwing
Veel dienstverlening

9. Welke steden of handelscentra in de omgeving van Brecht zijn de grootste concurrenten?
Brasschaat Schoten
Brecht Shopping center wijnegem
Hoogstraten Turnhout
Malle Wuustwezel
Schilde

      Waarom zijn deze steden of handelscentra de grootste concurrenten?
     Compacter, concentratie, meer winkels, meer horeca en gezelliger
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10. Wat zijn de aantrekkelijke aspecten van het centrum van Brecht ? [meerdere antwoorden mogelijk]
De keuze aan levensmiddelen winkels 13
De keuze aan andere winkels 1
Het horeca aanbod 8
Aanwezigheid van culturele voorzieningen 11
Aanwezigheid van sportvoorzieningen 7
De uitstraling van de winkels 4
De kwaliteit van de winkels 2
De activiteiten van de winkeliers (promotie, evenementen) 12
Het algemeen prijsniveau 6
De service en bediening 23
De sfeer en de gezelligheid 10
De inrichting van het centrumgebied 3
De bereikbaarheid van het centrum 6
De parkeergelegenheid 6
De verkeersveiligheid 6
Geen aantrekkelijke aspecten 2
Overig, namelijk  ..…………………………………………………………………
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11. Wat zijn de onaantrekkelijke aspecten van het centrum van Brecht ? [meerdere antwoorden mogelijk]
De keuze aan levensmiddelen winkels 3
De keuze aan andere winkels 16
Het horeca aanbod 8
Aanwezigheid van culturele voorzieningen 1
Aanwezigheid van sportvoorzieningen 3
De uitstraling van de winkels 4
De kwaliteit van de winkels 1
De activiteiten van de winkeliers (promotie, evenementen) 1
Het algemeen prijsniveau 3
De service en bediening 1
De sfeer en de gezelligheid 11
De inrichting van het centrumgebied 16
De bereikbaarheid van het centrum 9
De parkeergelegenheid 22
De verkeersveiligheid 14
Geen onaantrekkelijke aspecten
Overig, namelijk   ..…………………………………………………………………
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12. Kunt u aangeven of u de volgende aspecten van het centrumgebied uitstekend, goed, normaal, matig of slecht vindt?

Uitsteken

d

Goed Norma

al

Matig Slecht Geen mening

of n.v.t.

De inrichting van het centrumgebied (verblijfskwaliteit)

De sfeer en de gezelligheid centrumgebied

De activiteiten van de ondernemers

Service en bediening bij de winkels

De openingstijden van de winkels

De kwaliteit van de winkels

Voldoende keuze uit winkels met levensmiddelen

Voldoende keuze uit goedkope winkels

Voldoende keuze uit kwaliteitswinkels

Voldoende keuze uit horeca-aanbod

Voldoende keuze uit overige functies

De openbare veiligheid in het centrumgebied

Het aantal parkeerplaatsen in en nabij  het centrum

De afstand tussen het centrumgebied en de aanw. Parkeerpl.

De verkeerssituatie in het centrum

De promotie van het centrumgebied

1

1

2

6

3

2

1

1

2

3

1

1

1

0

0

0

7

9

17

24

25

20

14

7

9

11

5

8

4

5

3

3

11

8

14

6

8

11

12

9

9

9

9

15

10

15

10

10

10

15

4

2

2

2

10

13

11

10

10

8

9

13

8

14

8

6

2

0

0

0

2

4

5

6

9

5

12

6

16

10

3

1

1

2

2

2

1

6

4

1

6

2

4

1

3

3
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13. Welke winkels of andere functies moeten er nog bijgevoegd worden in het centrum van Brecht?
Plant en dier 2
Media 5
Groentenwinkel 5
Kaaswinkel 3
Kleding 13
Schoenen 17
Viswinkel 7
Ketens: kruidvat, Fnac, Free record shop, colruyt, delhaize, quick, standaard boekhandel, zeeman, veritas
Parfumerie 1
Sportwinkel 5
Horeca 1
Markt 1

14. Hoe waardeert u de bereikbaarheid van het centrumgebied van Brecht?

Goed 16
Matig 19
Slecht 5

15. Hoe kan de bereikbaarheid van het centrumgebied van Brecht volgens u verbeterd worden?
Op –en afrittencomplex realiseren  7
Betere signalisatie parking, centrum en gemeenteplaats 3
Herinrichting gemeenteplaats: geen kasseien meer, meer parking, minder bloembakken 3
Meer parking 2
Openbaar vervoer uitbreiden 1
Ring rond brecht realiseren 6
Zwaar verkeer weren uit de kern 2
Autovrije winkelstraten 1
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16. Zijn er voldoende parkeermogelijkheden in het centrumgebied van Brecht?
Ja 13
Nee 22
Geen mening 4
Ja en nee 1

17. Hoe kunnen de parkeermogelijkheden voor het centrumgebied van Brecht volgens u eventueel verbeterd worden?
Bloembakken weg 5
Eénrichtingsverkeer 1
Toegankelijker voor mindervaliden 1
Eigenaars sensibiliseren 1
Parkeerschijf weg 2
Gemeenteplaats heraanleggen 5
Betere invulling gemeenteplaats 1
Overleg UNIZO en gemeente 1
Parking gemeenteplaats 3
Minder verbaliseren 1

18. Wat zou er verder in het centrumgebied van Brecht veranderd, of verbeterd moeten worden?
Gezelligere gemeenteplaats en centrum
Concentratie van handelszaken
Promotie centrum
Meer parking
Minder streng optreden van politie
Minder diensten op gemeenteplaats of op eerste verdieping
Ring rond Brecht
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19. In en rondom het handelscentrum van Brecht, Sint-Job-in-’t-Goor en Sint-Lenaarts is een aantal andere functies aanwezig. Daarnaast vin-
den er jaarlijks diverse evenementen plaats. Kunt u aangeven in hoeverre uw zaak daarvan profiteert?

Veel Een beetje Niets Geen mening

Gemeenschapscentrum Jan vander Noot

Wekelijkse Markt

Fietsrecreatie rondom Brecht / Sint –Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Heksentocht

Jaarmarkt Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Kermis

Horeca in Brecht / Sint –Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Monumentendag

Gastronomische huifkartochten

Onderwijsaanbod in Brecht / Sint –Job- in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

De Post

Gemeentehuis

Toeristisch kantoor/VVV

Hotels

industrie en KMO

Rusthuis

Parkhappening

St.Job Zomert

Braderij St.Job

Kleipikkersfestival Sint-Lenaarts

Openbedrijvendag

Campings

0

0

2

0

5

4

6

1

1

3

3

4

4

0

5

0

3

0

1

0

3

1

8

3

14

3

12

11

11

8

5

14

10

13

13

4

13

13

8

3

1

1

8

11

28

34

20

31

21

12

17

29

31

21

25

21

21

32

19

25

27

33

34

35

27

26

4

3

4

6

2

3

6

2

3

2

2

2

3

4

3

2

2

4

4

4

2

2
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SINT-JOB-IN-‘T-GOOR

1. In welke branche bent u actief?
Levensmiddelen 11 Ambacht 7
Kleding 2 Fin. Inst. 5
Wonen    2 Horeca 3
Schoenen   1 Part. Dienstverl. 3
Hobby  2 Brandstoffen 1
Electro  1 Ontspanning 1

2. Bent u huurder of eigenaar van uw handelspand?
Huurder 10
Eigenaar 27
Geen mening

3. Bent u lid van één van onderstaande verenigingen (aankruisen wat voor u van
toepassing is)?

UNIZO 4
Vami 16
Andere 3
Geen 19

4. Heeft uw omzet de afgelopen 2 jaar een stijging of een daling te zien gegeven?
Stijging 19
Daling 9
Status Quo 11
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5. Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?
Stijging 19
Daling 7
Status Quo 13

6. Wordt uw zaak vooral bezocht door inwoners van Brecht,Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts, of ook door klanten van buiten Brecht, Sint-
Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts en kunt u daarbij ook een inschatting maken van hoeveel procent dat is?

Levensmiddelen : +/- 79%komt uit de gemeente Brecht
Kleding: +/- 55% komt uit de gemeente Brecht
Schoenen: +/- 30% komt uit de gemeente Brecht
Hobby: +/- 85% komt uit de gemeente Brecht
Bruin en witgoed: +/- 40  % komt uit de gemeente Brecht
Wonen: +/- 10% komt uit de gemeente Brecht
Ambacht:  +/- 68% komt uit de gemeente Brecht
Brandstoffen: +/- 70% komt uit de gemeente Brecht
Financiële instelling: +/- 75% komt uit de gemeente Brecht
Horeca: +/- 50% komt uit de gemeente Brecht
Particuliere dienstverlening: +/- 59% komt uit de gemeente Brecht

7. Heeft het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor zich, naar uw mening, de afgelopen 5 jaren in positieve of negatieve zin ontwikkeld?
In positieve zin 12
In negatieve zin 25
Geen mening 6
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8. Wat zijn de redenen waarom het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor  zich, naar uw mening, de afgelopen 5 jaren in positieve of negatieve zin
heeft ontwikkeld?

Positief
Bereikbaarheid
Parkeergelegenheid
Verbeterde infrastructuur
Markt
St Job Zomert
Supermarkten
Negatief
Teveel wegenwerken
Oprit Brecht
Veel verkeer
Veel appartementen zonder handelspanden
Slecht wegdek
Inrichting brugstraat

9. Welke steden of handelscentra in de omgeving van Sint-Job-in-‘t-Goor zijn de grootste concurrenten?
Brasschaat Schilde
Brecht Schoten
Antwerpen Wijnegem
Hoogstraten Wuustwezel
‘Graevenwezel

       Waarom zijn deze steden of handelscentra de grootste concurrenten?
Bereikbaarheid, compacter, geconcentreerd, divers aanbod, parkeermogelijkheden, gezelliger, ketens, promotie, kerstversiering
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10. Wat zijn de aantrekkelijke aspecten van het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor? [meerdere antwoorden mogelijk]
De keuze aan levensmiddelen winkels 22
De keuze aan andere winkels 6
Het horeca aanbod 10
Aanwezigheid van culturele voorzieningen 2
Aanwezigheid van sportvoorzieningen 10
De uitstraling van de winkels 1
De kwaliteit van de winkels 13
De activiteiten van de winkeliers (promotie, evenementen) 2
Het algemeen prijsniveau 1
De service en bediening 15
De sfeer en de gezelligheid 1
De inrichting van het centrumgebied 0
De bereikbaarheid van het centrum  8
De parkeergelegenheid  4
De verkeersveiligheid 0
Geen aantrekkelijke aspecten 8
Overig, namelijk  ..…………………………………………………………………

11. Wat zijn de onaantrekkelijke aspecten van het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor? [meerdere antwoorden mogelijk]
De keuze aan levensmiddelen winkels 2
De keuze aan andere winkels 13
Het horeca aanbod 11
Aanwezigheid van culturele voorzieningen 9
Aanwezigheid van sportvoorzieningen 4
De uitstraling van de winkels 6
De kwaliteit van de winkels 1
De activiteiten van de winkeliers (promotie, evenementen) 13
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Het algemeen prijsniveau 2
De service en bediening 1
De sfeer en de gezelligheid 23
De inrichting van het centrumgebied 22
De bereikbaarheid van het centrum  10
De parkeergelegenheid 20
De verkeersveiligheid 14
Geen onaantrekkelijke aspecten 1
Overig, namelijk   kerstverlichting, brug, rondhangende jongeren, winkels te ver uit elkaar en vereniging werk niet goed
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12. Kunt u aangeven of u de volgende aspecten van het centrumgebied van Sint-Job-in-‘t-Goor uitstekend, goed, normaal, matig of slecht
vindt?

Uitsteken

d

Goed Normaal Matig Slecht Geen

mening of

n.v.t.

De inrichting van het centrumgebied (verblijfskwaliteit)

De sfeer en de gezelligheid centrumgebied

De activiteiten van de ondernemers

Service en bediening bij de winkels

De openingstijden van de winkels

De kwaliteit van de winkels

Voldoende keuze uit winkels met levensmiddelen

Voldoende keuze uit goedkope winkels

Voldoende keuze uit kwaliteitswinkels

Voldoende keuze uit horeca-aanbod

Voldoende keuze uit overige functies

De openbare veiligheid in het centrumgebied

Het aantal parkeerplaatsen in en nabij  het centrum

De afstand tussen het centrumgebied en de aanwezige parkeerpl.

De verkeerssituatie in het centrum

De promotie van het centrumgebied

0

0

0

2

2

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

4

0

9

23

26

21

21

5

9

5

1

4

6

4

1

0

9

5

4

12

10

12

13

14

12

16

12

7

4

12

5

6

16

14

14

1

1

2

1

10

13

10

13

16

10

9

12

11

8

20

10

1

0

0

1

4

2

6

4

8

19

11

21

18

2

0

2

0

0

2

1

6

3

1

9

3

0

3

0

4
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13. Welke winkels of andere functies moeten er nog bijgevoegd worden in het centrum Sint-Job-in-‘t-Goor?
Goedkopere winkels
Ketens : Kruidvat, blokker, colruyt, hema, wibra
Baby –en kinderwinkel
Electro
DHZ
Viswinkel
Groentenwinkel
Kaaswinkel
Kleding
Drogist

14. Hoe waardeert u de bereikbaarheid van het centrumgebied van Sint-Job-in-’t-Goor?
Goed 11

 Matig 22
 Slecht 6

15. Hoe kan de bereikbaarheid van het centrumgebied van Sint-Job-in-‘t-Goor volgens u verbeterd worden?
Communicatie met de scheepvaart
Brugstraat herinrichten
Minder zwaar verkeer
Op –en afrittencomplex
Betere coördinatie werken

16. Zijn er voldoende parkeermogelijkheden in het centrumgebied van Sint-Job-in-‘t-Goor
Ja 9
Nee 25

 Geen mening 5
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17. Hoe kunnen de parkeermogelijkheden voor het centrumgebied van Sint-Job-in-‘t-Goor volgens u eventueel verbeterd worden?
Heraanleg brugstraat
Appartementen verplicht garages voorzien
Bredere wegen
Parkeerplein voorzien

18. Wat zou er verder in het centrumgebied van Sint-Job-in-‘t-Goor veranderd, of verbeterd moeten worden?
Gezelligheid: inrichting straat, groen, bloemen,
Kerstverlichting
Meer winkels
Gelijkvloers moet handelspand zijn
Op –en afritten complex
Concentratie winkels
Samenwerking met de gemeente

19. In en rondom het handelscentrum van Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts is een aantal andere functies aanwezig. Daarnaast vinden
er jaarlijks diverse evenementen plaats. Kunt u aangeven in hoeverre uw zaak daarvan profiteert?

Veel Een beetje Niets Geen mening

Gemeenschapscentrum Jan vander Noot

Wekelijkse Markt

Fietsrecreatie rondom Brecht / Sint –Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Heksentocht

Jaarmarkt Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Kermis

Horeca in Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Monumentendag

Gastronomische huifkartochten

Onderwijsaanbod in Brecht / Sint –Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

0

2

3

0

6

2

1

0

0

6

6

8

12

2

5

10

12

2

1

11

28

26

20

32

25

24

20

34

34

18

5

3

4

5

3

3

6

3

4

4
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De Post

Gemeentehuis

Toeristisch kantoor/VVV

Hotels

industrie en KMO

Rusthuis

Parkhappening

St.Job Zomert

Braderij St.Job

Kleipikkersfestival Sint-Lenaarts

Openbedrijvendag

Campings

5

2

0

0

5

1

0

1

5

0

1

4

7

9

6

0

11

7

2

10

9

0

4

13

23

24

29

34

22

28

34

24

22

34

30

19

4

4

4

5

1

3

3

4

3

5

4

3
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SINT-LENAARTS
1. In welke branche bent u actief?

Levensmiddelen 4 Fin inst 3
Electro 2 Ambacht 2
DHZ 1 Horeca 2
Kleding  1 Ontspanning 1
Plant en dier 1 brandstoffen 1
Schoenen 1
Huishoudelijke art. 1
Detailhandel overig 1

2. Bent u huurder of eigenaar van uw handelspand?
 Huurder 8
 Eigenaar 13

3. Bent u lid van één van onderstaande verenigingen (aankruisen wat voor u van
toepassing is)?

UNIZO 13
Vami 0
Andere 0
Geen 8

4. Heeft uw omzet de afgelopen 2 jaar een stijging of een daling te zien gegeven?
Stijging 8
Daling 6
Status Quo 6
Geen mening 1
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5. Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?
Stijging 7
Daling 3
Status Quo 10
Geen mening 1

6. Wordt uw zaak vooral bezocht door inwoners van Brecht,Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts, of ook door klanten van buiten Brecht, Sint-
Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts en kunt u daarbij ook een inschatting maken van hoeveel procent dat is?

Levensmiddelen: +/- 81% komt uit de gemeente Brecht
Kleding: +/- 50% komt uit de gemeente Brecht
Schoenen: +/- 50% komt uit de gemeente Brecht
Bruin en witgoed: +/- 72,5% komt uit de gemeente Brecht
Huishoudelijke artikelen: +/-40% komt uit de gemeente Brecht
Doe het zelf: +/- 30% komt uit de gemeente Brecht
Plant en dier: +/- 70% komt uit de gemeente Brecht
Overige detailhandel: +/-20% komt uit de gemeente Brecht
Ambacht: +/- 85%komt uit de gemeente Brecht
Brandstoffen: +/- 75% komt uit de gemeente Brecht
Financiële instelling: +/- 87% komt uit de gemeente Brecht
Horeca: +/- 70% komt uit de gemeente Brecht
Ontspanning: +/- 25% komt uit de gemeente Brecht

7. Heeft het centrum van Sint-Lenaarts  zich, naar uw mening, de afgelopen 5 jaren in positieve of negatieve zin ontwikkeld?
 In positieve zin 16
 In negatieve zin 3
 Noch positief noch negatief 2
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8. Wat zijn de redenen waarom het centrum van Sint-Lenaarts zich, naar uw mening, de afgelopen 5 jaren in positieve of negatieve zin heeft
ontwikkeld?

Positief
Heraanleg dorspkern
Meer horeca en winkels
Meer nieuwbouw
Veiliger
Goed beleid van de vereniging en de gemeente
Dorpskarakter
Negatief
Leegloop
Plaatsing kermis

9. Welke steden of handelscentra in de omgeving van Sint-Lenaarts zijn de grootste concurrenten?
Antwerpen Schilde
Brasschaat Turnhout
Hoogstraten Wijnegem Shopping
Malle Wuustwezel
Rijkevorsel Brecht

      Waarom zijn deze steden of handelscentra de grootste concurrenten?
      Concentratie van winkels
     Meer winkels
     Meer horeca
     Moderne uitstraling
     Echte handelscentra
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10. Wat zijn de aantrekkelijke aspecten van het centrum van Sint-Lenaarts? [meerdere antwoorden mogelijk]
De keuze aan levensmiddelen winkels  8
De keuze aan andere winkels 2
Het horeca aanbod  8
Aanwezigheid van culturele voorzieningen 1
Aanwezigheid van sportvoorzieningen 1
De uitstraling van de winkels 4
De kwaliteit van de winkels 8
De activiteiten van de winkeliers (promotie, evenementen) 8
Het algemeen prijsniveau 4
De service en bediening 10
De sfeer en de gezelligheid 7
De inrichting van het centrumgebied 5
De bereikbaarheid van het centrum 9
De parkeergelegenheid 9
De verkeersveiligheid 5
Geen aantrekkelijke aspecten 0
verig, namelijk  markt

11. Wat zijn de onaantrekkelijke aspecten van het centrum van Sint-Lenaarts? [meerdere antwoorden mogelijk]
De keuze aan levensmiddelen winkels 1
De keuze aan andere winkels 8
Het horeca aanbod 1
Aanwezigheid van culturele voorzieningen 1
Aanwezigheid van sportvoorzieningen 4
De uitstraling van de winkels 3
De kwaliteit van de winkels 0
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De activiteiten van de winkeliers (promotie, evenementen) 2
Het algemeen prijsniveau 1
De service en bediening 0
De sfeer en de gezelligheid 2
De inrichting van het centrumgebied 2
De bereikbaarheid van het centrum 0
De parkeergelegenheid 3
De verkeersveiligheid 1
Geen onaantrekkelijke aspecten 1
Overig, namelijk   ..…………………………………………………………………
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12. Kunt u aangeven of u de volgende aspecten van het centrumgebied van Sint-Lenaarts uitstekend, goed, normaal, matig of slecht vindt?

Uitstekend Goed Norm

aal

Matig Slecht Geen mening

of n.v.t.

De inrichting van het centrumgebied (verblijfskwaliteit)

De sfeer en de gezelligheid centrumgebied

De activiteiten van de ondernemers

Service en bediening bij de winkels

De openingstijden van de winkels

De kwaliteit van de winkels

Voldoende keuze uit winkels met levensmiddelen

Voldoende keuze uit goedkope winkels

Voldoende keuze uit kwaliteitswinkels

Voldoende keuze uit horeca-aanbod

Voldoende keuze uit overige functies

De openbare veiligheid in het centrumgebied

Het aantal parkeerplaatsen in en nabij  het centrum

De afstand tussen het centrumgebied en de aanwezige parkeerpl

De verkeerssituatie in het centrum

De promotie van het centrumgebied

1

1

2

3

2

3

1

0

0

0

0

3

2

2

3

0

9

11

6

14

11

12

8

3

7

9

1

8

10

10

5

4

8

4

11

3

7

5

7

5

9

7

10

6

3

4

7

7

2

3

0

0

0

0

3

4

2

3

5

2

3

2

5

8

0

1

1

0

0

0

0

4

1

0

2

0

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1
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13. Welke winkels of andere functies moeten er nog bijgevoegd worden in het centrum Sint-Lenaarts?
Geschenken Schoenmaker
Droogkuis Viswinkel
Goedkope retail Groenten – en fruitwinkel
Horeca Zeeman, Wibra, Lidl
Kleding Gordijnen
Kruidenier Schoenen
Sportwinkel

14. Hoe waardeert u de bereikbaarheid van het centrumgebied van Sint-Lenaarts?
Goed 20

 Matig 1
Slecht 0

15. Hoe kan de bereikbaarheid van het centrumgebied van Sint-Lenaarts volgens u verbeterd worden?
Is reeds goed
Extra parking aan de kerk
Op en afrit brecht
Ring rond brecht

16. Zijn er voldoende parkeermogelijkheden in het centrumgebied van Sint-Lenaarts?
 Ja 13
 Nee 6
 Geen mening 2
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17. Hoe kunnen de parkeermogelijkheden voor het centrumgebied van Sint-Lenaarts volgens u eventueel verbeterd worden?
Bijkomende parking aan de kerk
Voornamelijk geen mening antwoorden
Invoeren parkeerschijf

18. Wat zou er verder in het centrumgebied van Sint-Lenaarts veranderd, of verbeterd moeten worden?
Gezellige terrasjes
Breder maken van de weg
Rondpunt of verkeerslichten aan de dorpsstraat en hoogstraatsebaan
Voornamelijk geen mening antwoorden



Hoofdstuk 14 143

19. In en rondom het handelscentrum van Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts is een aantal andere functies aanwezig. Daarnaast vin-
den er jaarlijks diverse evenementen plaats. Kunt u aangeven in hoeverre uw zaak daarvan profiteert?

Veel Een beetje Niets Geen mening

Gemeenschapscentrum Jan vander Noot

Wekelijkse Markt

Fietsrecreatie rondom Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Heksentocht

Jaarmarkt Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Kermis

Horeca in Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

Monumentendag

Gastronomische huifkartochten

Onderwijsaanbod in Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor / Sint-Lenaarts

De Post

Gemeentehuis

Toeristisch kantoor/VVV

Hotels

industrie en KMO

Rusthuis

Parkhappening

St.Job Zomert

Braderij St.Job

Kleipikkersfestival Sint-Lenaarts

Openbedrijvendag

Campings

0

4

1

0

2

2

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

2

7

5

0

5

7

9

2

0

8

3

5

2

0

7

8

2

0

0

9

6

3

15

7

13

16

11

8

8

15

17

9

14

12

15

14

7

10

15

17

17

8

12

14

4

3

2

5

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

3

3

4
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BIJLAGE 4: DEELNEMERS WORKSHOP

Namens de handelaars: Namens UNIZO Antwerpen:
Mario Vanlooveren Peter Aerts
Geert Van Goethem Elly Van Den Broek
Decor Van Looveren
Emile De Staercke Namens het Gemeentebestuur:
Jef Van Ballaert Luc Aerts
Guy Gysen Jef Wouters
Kris van Elsaer René Foscez
Franke Lok Katrien Van Herbruggen
Martin Stolck
Jan Pollet Namens BRO België:
Werner Goris Tis Kolen
Koen Conings Deborah Claesen
Marnix De Sadeleer Valerie Thijs
Patrick Anthonissen
Geert Ooms
Jef Faes
Hildegarde Van Ostaeyen
Leo Meeussen
Jos Van Dijck
Frans Fockaert
Paul Van Opstal
Frank Janssens
Wout Bartholomeeusen
Myriam Janssens
Frank Vos
Paul Gysbrechts
Luc Verstappen
Marc Mertens
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