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1. INLEIDING

1.1 Doelstelling

De gemeente Schilde heeft aan BRO België gevraagd om een studie

lokale economie en kernversterkend beleid uit te voeren. Deze stu-

die dient aan een aantal verwachtingen te voldoen:

• Het verkrijgen van een strategisch commerciële visie voor het

detailhandelsbeleid en de lokale economie in Schilde en ’s-

Gravenwezel met specifieke aandacht voor ruimtelijke ordening

en mobiliteit.

• Het verkrijgen van een insteek voor een update van het mobili-

teitsplan en GRS.

• Het verkrijgen van advies omtrent het bewaken van de specifici-

teit van de handelskernen.

• Het verkrijgen van advies omtrent de optimalisatie van de inter-

ne verbondenheid van de vernoemde handelskernen.

Behalve aan de vooropgestelde doelstellingen zal voorliggende de-

tailhandelsstudie ook aan de volgende vragen en afwegingen vol-

doen of de nodige input leveren voor strategische beleidskeuzes:

• Hoe wordt een correct aanbod aan detailhandel bereikt om aan

de verwachtingen en wensen van inwoners, bezoekers uit de re-

gio en het hinterland, ondernemers en investeerders te voldoen?

Welke kritische massa is haalbaar?

• Hoe kan de gemeente de kruisbestuiving tussen detailhandel en

andere gemeentelijke functies als horeca, dienstverlening, vrije-

tijdsbesteding onderwijs e.d. bevorderen? Hoe kan de detail-

handel beter inspelen op meerdere bezoekmotieven?

• Hoe kan detailhandel het belevingsgebeuren in de kernen van

Schilde en ‘s Gravenwezel positief beïnvloeden?

• Hoe bereikt de gemeente een evenwichtige uitbouw van haar

handelsapparaat verspreid over de diverse kernen, de voorzie-

ningen in woonbuurten en de voorzieningen elders?

• Over welke ruimtelijke kwaliteiten op gebied van bereikbaar-

heid, parkeren, verblijfswaarde e.d. dienen de verschillende

winkelconcentraties te beschikken?

• Hoe kan de gemeente inspelen op trends en ontwikkelingen die

zich in detailhandel en aanverwante functies voordoen en waar

de gemeente haar voordeel mee kan doen?

• Welke evolutie spiegelen we ons zelf voor met betrekking tot de

detailhandel en aanverwante functies en vooral, welke maatre-

gelen nemen we daartoe op de korte, middellange en langere

termijn?

In deze rapportage zal voldaan worden aan de verwachtingen en

antwoord gegeven worden op de bovenstaande vragen.

1.2 Opzet rapportage

In het volgende hoofdstuk komt de geografische positionering van

Schilde aan bod, evenals een beschrijving van het marktgebied. Het

navolgende hoofdstuk bestaat uit een analyse van de relevante be-

leidsdocumenten. Vervolgens wordt zowel een kwantitatieve als

kwalitatieve analyse van de aanbod- en vraagstructuur uitgevoerd.

Het economisch functioneren wordt benaderd en trends en ontwik-

kelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de

detailhandel in Schilde besproken. Dit alles resulteert in een SWOT.
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2. SCHILDE EN OMGEVING

2.1 Geografische positionering

Schilde is een plaats en ge-

meente in de provincie

Antwerpen, gelegen in de

groene gordel rond het

stedelijk gebied van de stad

Antwerpen. De gemeente

ligt in het Schijnbekken,

behoort tot het kieskanton

Zandhoven en is de hoofd-

plaats van het gerechtelijk

kanton Schilde.

De gemeente Schilde situeert zich ten oosten van de as Antwerpen –

Brussel, tussen grootstad Antwerpen en de centrumstad Turnhout.

De provinciale hoofdstad Antwerpen bevindt zich circa 15 km ten

zuid-westen van Schilde. De Nederlandse stad Breda is ongeveer 50

km verwijderd van Schilde. In het noorden grenst de gemeente aan

Brecht, in het oosten aan Zoersel, in het zuiden aan Ranst en in het

zuidwesten aan Wommelgem en Wijnegem. De gemeente Schilde

bestaat uit twee deelgemeenten: Schilde en ’s Gravenwezel. Schilde

ligt aan de N12, de gewestweg die Antwerpen met Turnhout ver-

bindt. De gemeente is goed bereikbaar langs de weg en per open-

baar vervoer. Schilde is niet bereikbaar per spoor, wel profiteert

Schilde als randgemeente van Antwerpen mee van de interstedelijke

dienstregeling. ‘De Lijn’ heeft verschillende buslijnen rijden door

Schilde en ‘s-Gravenwezel. In Schilde zijn de meeste haltes gelegen

aan de Turnhoutsebaan en Brasschaatsebaan, in ‘s-Gravenwezel op

de G. de Pélichylei. We geven hier alvast mee dat ook in Schilde de

discussie leeft om een tramverbinding van Antwerpen-stad door te

trekken tot in de kern van Schilde, zoals deze vraag ook gesteld

worden in de randgemeenten Brasschaat en Beveren.

In 2008 werd Schilde verkozen tot de meest aangename gemeente

in Vlaanderen door een studie van de Université catholique de Lou-

vain (UCL) in opdracht van Knack. Deelgemeente 's-Gravenwezel

wordt ‘parel der Voorkempen’ genoemd.

2.2 Bevolking

2.2.1. Omvang

In januari 2011 telt de gemeente Schilde 19.431 inwoners
1
. Dit aantal

is als volgt verdeeld over de deelgemeenten:

• Circa 13.135 inwoners wonen in de deelgemeente Schilde.

• Circa 6.296 inwoners wonen in de deelgemeente 's-Gravenwezel.

In Schilde wonen ongeveer evenveel vrouwen (51%) als mannen

(49%). De gemeente Schilde heeft een oppervlakte van circa 36 km²,

dit komt overeen met een bevolkingsdichtheid van circa 540 inwo-

ners per km². De gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse

Gewest bedraagt circa 462 inwoners per km². Men kan dus besluiten

                                                     
1
 Gemeente Schilde, bevolkingscijfers per 1 januari 2011

Figuur 2.1: Ligging Schilde binnen het arrondis-

sement Antwerpen in de provincie Antwerpen
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dat Schilde een eerder dichtbevolkte gemeente is ondanks het uit-

gesproken groen en residentieel karakter van de gemeente.

In navolgende grafiek is een analyse van de bevolkingsprognose

voor Schilde en buurgemeenten weergegeven zoals uitgevoerd door

Studiedienst van de Vlaamse regering
2
. In de grafiek is het jaar 2011

als uitgangspositie aangehouden met indexcijfer 100.

Grafiek 2.1 Bevolkingsprognose gemeente Schilde en buurgemeenten

Uit grafiek 2.1 is duidelijk op te maken dat de bevolkingsprognose

voor de gemeente Schilde een daling van het aantal inwoners laat

zien. Voor 2020 wordt een inwonertal van 18.754 verwacht, in 2030

is het inwonertal gedaald tot 18.291 inwoners.  In alle buurgemeen-

                                                     
2
 Studiedienst van de Vlaamse regering, projecties van de bevolking en de huishou-
dens voor Vlaamse steden en gemeenten 2009–2030 (2008)

ten van Schilde stijgt het inwonertal (licht). Voor de precieze aan-

tallen van de bevolkingsontwikkeling zie bijlage 1.

2.2.2. Leeftijdsopbouw

Uit de huidige leeftijdssamenstelling van Schilde en haar buurge-

meenten valt op dat Schilde een hoog aandeel 60 – 79 jarigen (23%

van het aantal inwoners) heeft, terwijl het aandeel inwoners in de

leeftijdsgroep 20 – 39 jaar (19% van het aantal inwoners) lager is bij

vergelijking met de buurgemeenten.

Grafiek 2.2 Leeftijdssamenstelling Schilde en buurgemeenten

Kijken we naar de prognose van de leeftijdssamenstelling in Schilde,

ontstaat het beeld zoals in grafiek 2.2 is weergegeven. In de grafiek

is het jaar 2011 als uitgangspositie aangehouden met indexcijfer

100. De grafiek geeft duidelijk de toenemende vergrijzing van de
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gemeente Schilde weer. In de prognose gaat de leeftijdsgroep 80

jaar en ouder tussen 2011 en 2030 bijna anderhalf keer zo groot

worden.

Grafiek 2.3 Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd Schilde

2.2.3. Huishoudenssamenstelling

Gemeente Schilde telde in 2009 circa 7.708 huishoudens. Een gezin

in Schilde telde gemiddeld 2,52 leden. Een gemiddeld gezin in

Vlaanderen telde 2,4 leden. In Schilde is een gezin dus gemiddeld

groter dan een gezin in Vlaanderen. Wanneer we de huishoudens-

samenstelling vergelijken met buurgemeenten, verschilt de samen-

stelling van Schilde niet veel van de buurgemeenten, zie hiervoor

bijlage 1. Gemiddeld is van het totale aantal huishoudens 24% 1-

persoons, 36% 2-persoons, 16% 3-persoons, 16% 4-persoons, 6% 5-

persoons en 2% is een huishouden bestaande uit 6 of meer perso-

nen. In grafiek 2.3 is te zien dat er in Schilde sterke gezinsverdun-

ning verwacht wordt.

Grafiek 2.4 Huishoudensprognose Schilde

2.2.4 Gemiddeld inkomen

Het inkomensniveau in de gemeente Schilde bedraagt circa  € 19.183

per hoofd van de bevolking per jaar
3
 en ligt daarmee circa 22,9%

hoger dan het gemiddelde inkomen van Vlaanderen (circa  €
15.607). Kijken we naar de buurgemeenten ligt het inkomensniveau

van alle gemeenten hoger dan het gemiddelde inkomen van Vlaan-

deren, variërend van 2,6% (Brecht) tot 11,4% (Zoersel) hoger. Schil-

de staat op de 11ste plaats  van de 589 Belgische gemeentes in de

lijst van het hoogste gemiddelde netto-inkomen per inwoner.

                                                     
3
 Fiscale inkomens – aanslagjaar 2008, inkomens 2007
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3. BELEIDSCONTEXT

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De gemeente Schilde ligt tussen het grootstedelijk gebied van Ant-

werpen en het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Schilde is een

gemeente in het buitengebied. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-

deren vormt een kader voor de provinciale en gemeentelijke struc-

tuurplannen. Specifiek is het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau ge-

richt op het versterken van stedelijke gebieden en netwerken door

het bundelen van functies en activiteiten, het behoud van de open

ruimte door bundeling van wonen en werken in de kernen van het

buitengebied, het concentreren van economische activiteiten in

economische knooppunten en het optimaliseren van de bestaande

verkeers- en vervoersstructuur en het verbeteren van het openbaar

vervoer.

Vanuit het RSV wordt de bundeling van kleinhandel als doelstelling

naar voren geschoven. De kleinhandel moet een wezenlijk deel uit-

maken van het functioneren van het stedelijk gebied. De verweving

van de kleinhandel met andere functies is essentieel. Met betrekking

tot de herstructurering van bestaande kleinhandelslinten en –con-

centraties en voor de inplanting van nieuwe kleinhandelszaken gel-

den o.a. de volgende doelstellingen:

• Mogelijkheid tot concentratie van handelszaken die behoefte

hebben aan een grotere verkoopoppervlakte op kleinhandels-

zones. Deze locaties worden gesitueerd binnen de stedelijke ge-

bieden en de economische knooppunten, op goed ontsloten

plaatsen;

• Er wordt geen kleinhandel toegestaan op bedrijventerreinen die

niet als kleinhandelszone zijn aangewezen;

• Er worden geen nieuwe, ruimtelijk geïsoleerde kleinhandelsbe-

drijven ingeplant langs verbindingswegen en op knooppunten

van verbindingswegen buiten de kernen van het buitengebied

en buiten de stedelijke gebieden;

• Bestaande kleinhandelslinten en –concentraties die structuurloos

gegroeid zijn aan verkeerswegen, zowel in stedelijke gebieden,

stedelijke netwerken of in het buitengebied, worden ruimtelijk

geherstructureerd. Dit is een belangrijk gegeven in de beoorde-

ling van de Schilmart als grootschalige handelsconcentratie.

3.2 Winkelen in Vlaanderen

Een belangrijk gegeven bij het uitwerken van een lokaal detailhan-

delsbeleid is de startnota “Winkelen in Vlaanderen”. De Vlaamse

Regering voert een kernversterkend beleid enerzijds en een actief

aanbodbeleid voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel

anderzijds. Dit uit zich zowel in het ruimtelijk als in het economisch

beleid. De nota heeft reeds een eerste vertaling gekend met de om-

zendbrief “grootschalige detailhandel, een afwegingskader”. De

omzendbrief biedt ruimtelijke afwegingselementen aan de Vlaamse

ambtenaren en aan de provinciale en gemeentelijke besturen met

het oog op een gestructureerd afwegingstraject voor de inplanting

en/of groei van grootschalige detailhandel. De basisdoelstellingen

hierbij zijn het tegen gaan van verdere verlinting, het voeren van

een aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties en het voeren

van een kernversterkend beleid. Het uiteindelijke doel is de realisa-
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tie van een goede ruimtelijke ordening inzake grootschalige detail-

handel zoals bedoeld in de Codex Ruimtelijke Ordening én een eco-

nomisch leefbare en dynamische sector.

3.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan verfijnt de uitspraken die in

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden gedaan en bevat

een aantal elementen die doorwerken op gemeentelijk niveau. Het

PRSA focust zich enkel op de grote kleinhandelszaken. Grootschalige

kleinhandel heeft immers een grote weerslag op de ruimte. Volgen-

de uitgangspunten worden vermeld:

• Het beleid is gericht op het concentreren en verweven van

kleinhandel in de stad of in de kern van het buitengebied;

• Voorts staan het organiseren en afremmen van grootschalige

kleinhandelsconcentraties buiten de stedelijke gebieden voorop;

• Indien een complementaire verweving van grootschalige klein-

handel in het stedelijke weefsel niet altijd mogelijk en gewenst

is, dan is een bundeling in kleinhandelszones aangewezen.

Vandaag beschikt Schilde niet over een planologisch erkende klein-

handelszone. Afweging zal zijn om de opportuniteit cq consolidatie

van de Schilmart te onderzoeken en al dan niet te bevestigen.

3.4 Provinciale detailhandelsstudie

De Provinciale detailhandelsstudie concludeert dat een clustering in

het centrum de meest wenselijke vorm van detailhandel is, maar dat

dit principe op verschillende vlakken zijn grenzen kent:

• Morfologisch: de grootte van de panden is beperkt;

• Economisch: de huidige huurprijzen in het centrum zijn een

veelvoud van deze in de periferie. Hierdoor wordt het assorti-

ment beperkt. Een beperking tot de detailhandel in de cen-

trumlocaties zou dus onvermijdelijk leiden tot een verschraling

van het aanbod;

• Ruimtelijk: in centrumlocaties is de ruimte niet aanwezig om

grootschalige detailhandelszaken neer te zetten;

• Mobiliteit: veel grootschalige trekkers in het centrum van de

stad kunnen mobiliteitsproblemen genereren, zeker als ze zich

richten op volumineuze goederen;

• Parkeervoorzieningen: handelszaken met volumineuze en zware

goederen willen een parking voor het pand;

• Grondgeboden en ruimte-innemende activiteiten zoals tuincen-

tra kunnen moeilijk in het stadscentrum plaatsvinden.

Met uitzondering van bovenstaande elementen wordt detailhandel

bij voorkeur gelokaliseerd in het centrum. Indien dit om deze be-

zwarende elementen niet mogelijk is, dan geniet een clustering in

de periferie op een retailpark de voorkeur.

3.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schilde

Kern Schilde en kern ‘s Gravenwezel zullen, binnen de mogelijkhe-

den van het perifeer landschap, versterkt worden. Echter moet er op

toegezien worden dat de typische karakters van beide kernen be-

houden blijven. Er moeten plaatsen gezocht worden waar er ofwel

(sociale)woonprojecten, handelszaken, open ruimte, recreatieve

elementen etc. met elkaar verweven kunnen worden.
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Door de grote potenties van de oude dorpskern (oorspronkelijke

kern van Schilde) kan deze verder ontwikkeld worden. Momenteel is

er een lintontwikkeling van activiteiten langsheen de Turnhoutse-

baan: het is de bedoeling om deze niet verder langsheen de Turn-

houtsebaan te laten uitvloeien maar dat de activiteiten zich richten

naar de oude dorpskern (langsheen Schoolstraat). De nadruk zal dus

gelegd worden op de ontwikkeling van voorzieningen tussen de

Turnhoutsebaan en de oude dorpskern. Het hoofddoel hiervan is de

Turnhoutsebaan te ontlasten, toch zonder de aantrekkingskracht

dat zo een as heeft te verliezen, m.a.w. moet er een evenwicht ge-

zocht worden. Door middel van de herstructurering van de kern van

de gemeente kan er een evenwicht gevonden worden tussen de

drukte van de Turnhoutsebaan (doorgaand verkeer) en het commer-

ciële karakter van de as. Concreet betekent dit dat er nieuwe ont-

wikkelingen langsheen de N12 maar buiten de dorpskern zullen

worden ontmoedigd terwijl er nieuwe ontwikkelingen tussen de

nieuwe en de oude dorpskern worden aangemoedigd. Voorliggende

opdracht zal de haalbaarheid van dit uitgangspunt nader onder-

zoek.

De huidige ontwikkelingen van kerngebonden voorzieningen in ‘s

Gravenwezel worden bevestigd. Echter moet er wel voor gezorgd

worden dat er geen (grootschalige) ontwikkelingen worden gereali-

seerd buiten de dorpskern (deel binnen het RUP dat nu opgemaakt

wordt, namelijk RUP “De Kaak””, zonevreemde woningen).

3.6 Mobiliteitsplan Schilde

Gemeente Schilde ondervindt een aantal verkeers- en vervoerspro-

blemen, de grootste zijn:

• Zeer hoge intensiteiten op de Turnhoutsebaan (N12), leidende

tot filevorming; hierdoor zijn er verkeersleefbaarheids- en ver-

keersveiligheidsproblemen in het centrum van Schilde.

• Hoge intensiteiten op de N121; hierdoor zijn er op piekuren

verkeersleefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in het

centrum van ’s-Gravenwezel.

• Sluipverkeer door woonwijken (vooral deze die aan de N12

grenzen); hierdoor ontstaan er verkeersveiligheidsproblemen.

• Ontbrekende of onveilige fietsvoorzieningen langs de N12 en

N121 en langs enkele andere wegen.

• Te weinig plaatselijk openbaar vervoer in west-oost-richting

• Door de file-vorming: belemmering doorstroming openbaar

vervoer op de N12.

Het mobiliteitsplan dateert uit 2003, van voor het gemeentelijk

ruimtelijk structuurplan. De belangrijkste projecten zijn de herinrich-

ting van de doortochten. Voor de doortocht van ’s-Gravenwezel

werd het dossier opgestart. Er worden nieuwe vrijliggende fietspa-

den voorzien naast de N121 tussen de dorpskernen van Schilde en ’s-

Gravenwezel en naast de N12 van de dorpskern van Schilde richting

Zoersel. Dit is een missing link in het bovenlokaal functioneel fiets-

routenetwerk. Er worden verder ook investeringen voorzien in het

lokale fietsroutenetwerk. Ook belangrijk is het opstarten van een

trage wegenplan.

De Lijn heeft in 2007 de basismobiliteit ingevoerd door een belbus,

die ook de buurgemeenten Ranst, Wijnegem en Wommelgem be-

dient. Ook werd een extra lijn voorzien voor het woon-

schoolverkeer tussen ’s-Gravenwezel en Malle. Belangrijk voor de

uitbouw van het openbaar vervoer is de aanleg van vrije busbanen
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langs de N12 ten oosten van de kern, richting Schilde tussen het

Anti-tankkanaal en de Wisselstraat en ten westen van de kern, rich-

ting Schilde tussen de Kasteeldreef en de Van Wervelaan.

Schilde heeft buiten de verbindingswegen naar de buurgemeenten

een snelheidsregime van 50 km/uur. Er wordt blijvend gewerkt aan

enerzijds sensibilisering en anderzijds controle en handhaving om

het algemene snelheidsniveau te doen dalen.

Aantal concrete projecten

Voetgangersnetwerk • Herinrichting openbaar domein in de dorpscentra

• Aanleggen voetgangersroutes/-paden

• Creatie poorten voor snelheidsremming in centra

Fietsroutenetwerk • Aanleg/heraanleg fietspaden

• Oversteekpunten/kruispunten beveiligen

• Realiseren van overdekte fietsstallingen

Openbaar vervoernetwerk • Verbeteren van de halte-accommodatie

• Aanleg parkeergelegenheid aan enkele bushaltes

en aan een Park-and-Ride+Bike+Walk-halte

• Realisatie van vrije busbanen op de N12, traject

tussen de Prins Boudewijnlaan en De Rest

Autonetwerk • Aanpassen van verkeerssignalisatie overeenkom-

stig wegcategorisering

• Doorgedreven snelheidscontrole

• Herinrichting van wegen overeenkomstig wegca-

tegorisering

• Herinrichting (zo mogelijk naar rond punt) van

gevaarlijke kruispunten
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4. AANBODINVENTARISATIE

4.1 Aanbod totale gemeente Schilde

De detailhandel in Schilde is verdeeld over de twee deelgemeenten

Schilde en ‘s-Gravenwezel. In deelgemeente Schilde treffen we de-

tailhandel aan in het centrum alsook in een drietal andere clusters,

te weten Schilde Bergen, Schil Mart en aan het Kerkplein. In deel-

gemeente ’s-Gravenwezel treffen we detailhandel aan in het cen-

trum. Daarnaast kennen beide deelgemeenten verspreid aanbod. In

bijlage 2 is een functiekaart van Schilde weergegeven.

Tabel 4.1: Detailhandel naar winkelgebied

Dagelijks Niet-dagelijks Totaal

Aantal m² wvo
4

Aantal m² wvo Aantal m² wvo

Schilde Centrum 24 1.386 66 11.004 90 12.390

Schilde Bergen 4 290 2 140 6 430

Schil Mart 1 1.503 5 15.630 6 17.133

Kerkplein 2 95 1 24 3 119

Schilde Verspreid 9 3.268 18 6.101 27 9.369

Schilde Totaal 40 6.542 92 32.899 132 39.441

’s-Gravenwezel Centrum 10 2.377 17 2.406 27 4.783

’s-Gravenwezel Verspreid 3 115 3 130 6 245

’s-Gravenwezel Totaal 13 2.492 20 2.536 33 5.028

Totaal 53 9.034 112 35.435 165 44.469

                                                     
4
 De winkelvloeroppervlakte (wvo) is de voor het publiek toegankelijke, zichtbare,

overdekte en ommuurde winkelruimte, dus excl. magazijnen, kantoren e.d.

Detailhandelsaanbod gemeente Schilde

Het detailhandelsaanbod in Schilde omvat bijna 45.000 m² wvo, ver-

deeld over 165 vestigingen. Met 35.435 m² wvo neemt de niet-

dagelijkse artikelensector ca. 80% van het aanbod in Schilde in. De

totale omvang van het detailhandelsaanbod afgezet tegen het aan-

tal inwoners in Schilde is ruim in vergelijking met het gemiddelde

van Vlaanderen (2.229 m² per 1.000 inwoners in Schilde, tegen 2.002

m² per 1.000 inwoners in Vlaanderen
5
). In de gemeente staan 18

panden leeg met een relatief beperkte omvang van 2.545 m².

Meeste aanbod in deelgemeente Schilde

De deelgemeente Schilde herbergt met ongeveer 39.440 m² wvo aan

detailhandel ca. 89% van het detailhandelsaanbod. In ‘s-

Gravenwezel treffen we ca. 5.030 m² wvo aan, dit komt overeen met

ca. 11% van het totale detailhandelsaanbod in gemeente Schilde.

Vooral in de niet-dagelijkse sector een omvangrijk aanbod

In het detailhandelsaanbod van de gemeente Schilde overheersen

de branches levensmiddelen, doe-het-zelf en wonen. Het detailhan-

delsaanbod wordt voornamelijk geleverd door lokale zelfstandige

handelaars. Van het totaal aantal winkels in Schilde is ca.16% gefili-

aliseerd en uitgedrukt in m² wvo bedraagt dit ca. 53%. Hieruit valt

op te maken dat de panden van ketenbedrijven een erg grote schaal

hebben. Voorbeelden zijn de doe-het-zelfzaak Hubo, speelgoedzaak

Fun en de 2 supermarkten. In de volgende tabel wordt het detail-

handelsaanbod van de gemeente Schilde verdeeld in hoofdbranches

weergegeven.

                                                     
5
 WES, Studie rond het provinciaal detailhandelsbeleid in de provincie Antwerpen
(2009)
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Tabel 4.2 Aanbod naar hoofdbranche gemeente Schilde

Supermarktaanbod

De branche levensmiddelen vertegenwoordigt ca. 18% van het de-

tailhandelsaanbod in Schilde. Met ca. 6.140 m² wvo is ca. 75% van

het levensmiddelenaanbod supermarktaanbod. Een drietal super-

markten is in deelgemeente Schilde gevestigd, één supermarkt in ’s-

Gravenwezel. De samenstelling van het aanbod bestaat uit Aldi,

Delhaize en Carrefour (2x) en is hierdoor vrij gevarieerd. De super-

markten richten zich qua prijs en service op verschillende marktseg-

menten. De supermarkten zijn weergegeven op het volgende

kaartje. Naast deze supermarkten treffen we in Schilde nog heel wat

kwalitatieve zelfstandige winkeliers en speciaalzaken aan.

Figuur 4.1 Spreiding supermarktaanbod

De meeste winkelmeters in branche doe-het-zelf

Met bijna 11.200 m² wvo is de branche doe-het-zelf de grootste

branche in de niet-dagelijkse artikelensector. De grootste handels-

zaak in de branche doe-het-zelf is Hubo met 10.000 m² wvo, deze

zaak is gelegen aan baanwinkelconcentratie Schil Mart in de deel-

Aantal m²wvo Schaal % m² wvo

Levensmiddelen 43 8.145 189 18%

Persoonlijke verzorging 10 889 89 2%

Dagelijkse artikelen 53 9.034 170 20%

Warenhuis 1 319 319 1%

Kleding en mode 32 4.480 140 10%

Schoenen en lederwaren 6 1.204 201 3%

Juwelier en optiek 9 492 55 1%

Huishoudelijke en luxe artikelen 6 539 90 1%

Antiek en kunst 2 155 78 0%

Sport en spel 4 3.086 772 7%

Hobby 3 93 31 0%

Media 4 544 136 1%

Dier en plant 9 2.650 294 6%

Bruin- en witgoed 6 1.528 255 3%

Fietsen en autoaccessoires 2 335 168 1%

Doe-het-zelf 4 11.191 2.798 25%

Wonen 18 7.017 390 16%

Detailhandel overig 6 1.802 300 4%

Niet-dagelijkse artikelen 112 35.435 316 80%

Totaal detailhandel 165 44.469 270 100%
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gemeente Schilde. De branche wonen omvat daarnaast ca. 7.000 m²
wvo en vertegenwoordigt daarmee ca. 16% van het detailhandels-

aanbod. Bijna tweederde van de winkels in de branche wonen is

gevestigd in de centra van Schilde en ’s-Gravenwezel, de overige 7

winkels zijn verspreid gevestigd. Een groot aandeel van het aanbod

wordt ingevuld door Van Ende met een omvang van 3.100 m² wvo.

Relatief veel modewinkels

Gemeente Schilde beschikt over 32 modewinkels. De branche kle-

ding en mode vertegenwoordigt qua omvang ca. 10% van het de-

tailhandelsaanbod in Schilde. De meerderheid van deze handelsza-

ken zijn gevestigd in de centrumgebieden en zijn lokale zelfstandi-

gen met een hoog kwaliteitsniveau.

Nadruk op recreatief bezoek

Het detailhandelsaanbod is naast de verdeling in hoofdbranches in

te delen in bezoekmotieven. Onderscheid wordt gemaakt in bood-

schappenwinkels, winkels waarvan de assortimenten zich lenen voor

recreatief bezoek en winkels waarvan de assortimenten zich lenen

voor doelgericht bezoek. Gelet op de branches in Schilde is er sprake

van een recreatief karakter van het detailhandelsaanbod. Circa 50%

van het aantal winkels bevindt zich in de recreatieve sfeer.

Tabel 4.3 Aanbod naar bezoekmotief gemeente Schilde
6

Aantal m²wvo Schaal % aantal

Boodschappen 57 9.912 174 35%

Recreatief 81 9.955 123 50%

Doelgericht 24 24.602 1.025 15%

                                                     
6
 De methodiek voor de bepaling bezoekmotieven is uitgewerkt in bijlage 3.

Kleinere handelszaken

De gemiddelde schaalgrootte van de winkelpanden in Schilde is 270

m² wvo, laten we de echt grootschalige panden (>2.000 m²) buiten

beschouwing is dit 164 m² wvo. In de tabel wordt het aantal winkel-

panden naar grootteklasse weergegeven. Uit de tabel blijkt dat er

slechts enkele grotere handelszaken in Schilde zijn gevestigd. Van

alle winkels zijn er 16 (ofwel circa 10%) groter dan 500 m² wvo. De

grotere handelszaken zijn meestal buiten de centrumgebieden ge-

legen. De overgrote meerderheid van handelspanden is kleiner dan

100 m² wvo (ruim 60%). En ruim 75% is kleiner dan 200 m² wvo.

Tabel 4.4 Aantal winkelpanden naar grootteklasse

Grootteklasse Aantal verkooppunten

< 100 m² wvo 105

100 – 200 m² wvo 21

200 – 500 m² wvo 23

500 – 1.000 m² wvo 8

1.000 – 1.500 m² wvo 1

1.500 – 2.000 m² wvo 3

>2.000 m² wvo 4

Benchmark detailhandelsaanbod gemeente Schilde

In figuur 4.2 wordt het detailhandelsaanbod in Schilde vergeleken

met het detailhandelsaanbod in gemeenten met vergelijkbaar in-

wonertal (meer dan 15.000 en minder dan 30.000 inwoners). Uit

deze vergelijking blijkt dat in vergelijking met de andere gemeenten

het aanbod redelijk gemiddeld is. Het aanbod in de branches per-

soonlijke verzorging, warenhuis, sport, doe-het-zelf en wonen ste-

ken hier positief bovenuit. Het aanbod in de branches huishoudelij-

ke en luxe artikelen, hobby en plant en dier blijft (licht) achter.



16



17

In de ‘Studie rond het provinciaal detailhandelsbeleid in de provincie

Antwerpen’
7
 wordt aan 70 gemeenten op basis van verschillende

aspecten een rang toebedeeld. Voor Schilde betekent dit:

• 17
e
 plaats voor wat betreft aantal vestigingen in de detailhan-

del, horeca, diensten en ontspanning/cultuur;

• 19
e
 plaats voor wat betreft m² winkelvloeroppervlakte;

• 36
e
 plaats voor het leegstandspercentage.

Zetten we dit af tegen het feit dat Schilde wat inwonertal betreft de
23

e
 van de 70 gemeenten is, heeft Schilde de beschikking over een

‘bovengemiddeld’ aanbod.

4.2 Deelgemeente Schilde

In de deelgemeente Schilde treffen we in totaal een detailhandels-

aanbod aan van ca. 39.440 m² wvo verspreid over 132 handelszaken.

De handelszaken zijn geconcentreerd in het centrum van Schilde,

Schilde Bergen, Schil Mart en Kerkplein. In bijlage 4 is het aanbod

uitgesplitst naar branches per winkelgebied weergegeven.

4.2.1 Centrum Schilde

                                                     
7
 WES, 2009

Het centrum van Schilde wordt gevormd door de Turnhoutsebaan

en de Schoolstraat. In het centrum van Schilde zijn qua aantal han-

delszaken de branches kleding & mode en levensmiddelen overheer-

send. Kijken we naar de omvang, kunnen daar de branches wonen

en dier & plant aan worden toegevoegd. De branche levensmidde-

len wordt geheel ingevuld door kleinschalige handelszaken, de

grootste handelszaak in deze branche is 70 m² wvo. Het kwaliteitsni-

veau is bij een aantal winkels bijzonder hoog.

De branche kleding & mode beschikt over de meeste handelszaken.

Ook hier betreffen het veelal kleinschalige handelszaken met een

hoog kwaliteitsniveau. Een grote modezaak in het centrum is Cecile

- Just Kidding met 800 m² wvo. Het aanbod in de branche wonen

bestaat uit 6 handelszaken en wordt qua omvang grotendeels inge-

vuld door Camisa (900 m² wvo). De branche plant en dier bestaat uit

slechts twee zaken waarvan Bourbon-Sleeckx, een zaak in o.a. tuin-

meubelen en zwembaden, met ca. 1.000 m² wvo de omvang bepaalt.

Op het moment van meten staan er 13 verkooppunten leeg met een

oppervlakte van 1.955 m² wvo. Bekijken we de ontwikkeling sinds

2010, valt op dat het detailhandelsaanbod licht is afgenomen en het

aantal leegstaande verkooppunten is verdriedubbeld tot 13 ver-

kooppunten.

Naast detailhandel ook andere voorzieningen aanwezig

In het centrum zijn naast detailhandel ook meerdere horecazaken,

dienstverlenende bedrijven en ontspanningsvoorzieningen aanwe-

zig. Met 56 verkooppunten beschikt het centrum over een ruim

aanbod aan overige publieksgerichte voorzieningen, waarvan een

derde in de vermaak-sector (horeca en ontspanning) en tweederde
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in de diensten-sector (particuliere dienstverlening, financiële instel-

lingen en ambachten).

Tabel 4.5: Centrum Schilde: overige voorzieningen naar type

Vermaak Aantal

• Cultuur -

• Horeca 17

• Ontspanning 2

Dienstverlening

• Ambacht 10

• Financiële instelling 12

• Particuliere dienstverlening 15

Het centrum van Schilde ruimtelijk bekeken

Het centrum van Schilde wordt doorkruist door gewestweg Turn-

houtsebaan (N12), nagenoeg alle winkels van het centrum zijn ge-

vestigd aan deze weg. Het centrum is erg langgerekt en is ruimtelijk

en functioneel gezien in te delen in drie delen (gescheiden door de

twee kruispunten met verkeerslichten). Het eerste deel (vanuit het

westen bekeken) wordt gekenmerkt door een hoog aandeel dien-

sten, voornamelijk banken. De aanwezige winkels worden voorna-

melijk doelgericht bezocht. De concentratie aan winkels neemt toe

naarmate men het kruispunt met verkeerslichten nadert. Aan de

Schoolstraat zijn circa 15 publieksgerichte functies zeer verspreid

gevestigd. Na het kruispunt is in het tweede deel een divers aanbod

aan zowel dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen te vinden. De ver-

blijfskwaliteit is laag vanwege de verkeersdruk en vaak smalle trot-

toirs, die tevens dienen als fietspad (overigens niet zichtbaar). Deel

drie kent een grotere straatbreedte dan in deel 1 en 2. Hier zijn ke-

tens gevestigd zoals Kruidvat, Zeeman en Hans Anders. Naast de

ketens zijn ook hier zelfstandige ondernemers gevestigd. De ver-

blijfskwaliteit blijft laag vanwege het ontbreken van bijvoorbeeld

cafés. Tussen deel 2 en de concentratie van ketens in deel 3 is er een

lange zone van weinig publieksgerichte functies in deel 3.

Het centrum van Schilde beschikt over een divers aanbod, het is al-

leen niet evenredig verdeeld over de Turnhoutsebaan. Mede door

de ‘gaten’ in het publieksgerichte aanbod nodigt de straat niet uit

voor kijken en vergelijken. De openbare ruimte laat daarnaast mede

door de onduidelijke en smalle voet- en fietspaden weinig ruimte

voor recreatief bezoek. Tot slot schetst de straat veelal een gesloten

karakter, onder andere door het (nagenoeg) ontbreken van terras-

sen.

Sterkten

• Ruim en divers detailhandelsaan-

bod.

• Hoog kwaliteitsniveau van met

name levensmiddelen en kleding-

zaken.

• Balans zelfstandige ondernemers

en ketenbedrijven.

• Kwalitatieve uitstraling handels-

zaken.

• Bereikbaarheid van het aanbod.

Zwakten

• Centrum is te langgerekt met niet

overal voldoende kritische massa

aan commerciële functies.

• Doorgaand verkeer Turnhoutse-

baan.

• Gesloten karakter, ook door het

ontbreken van bijv. cafés.

• Inrichting openbare ruimte.

• Lage verblijfskwaliteit centrum.
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Figuur 4.3 Functiekaart centrum Schilde
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4.2.2 Schilde Bergen

De kleinschalige cluster Schilde Bergen beschikt over 6 verkooppun-

ten. Het aanbod bestaat uit een poelier, delicatessenzaak, dagblad-

handel, apotheek, parketzaak en een zaak in woningtextiel. Het

detailhandelsaanbod wordt aangevuld met een schoonheidssalon en

café. Er staan geen verkooppunten leeg.

De cluster aan Schilde Bergen is de eerste mogelijkheid aan (de

westkant van) de Turnhoutsebaan voor zowel passanten als omwo-

nenden om te beschikken over basisvoorzieningen. De basisvoorzie-

ningen zijn een slager, delicatessenzaak, krantenwinkel en apo-

theek. Ruimtelijk is dit cluster geconcentreerd langs de zuidzijde van

gewestweg N12. Rond het kruispunt met de Pater Nuyenslaan zijn

vooral de winkels die in de dagelijkse behoeften voorzien gesitu-

eerd, zowel in de oostelijke als westelijke richting zijn verder ver-

spreid wat zaken gevestigd. De bereikbaarheid van de winkels is van

groot belang, er is dan ook voldoende parkeren langs de weg.

Sterkten

• Goed bereikbare basisvoorzienin-

gen voor passanten/omwonenden.

Zwakten

• Niet direct herkenbaar als cluster
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4.2.3 Schil Mart

Het cluster van grootschalige detailhandel Schil Mart omvat 6 de-

tailhandelszaken: een Carrefour (1.500 m² wvo), Vanden Borre (830

m² wvo), Fun (2.800 m² wvo), Hubo (10.000 m² wvo), Cats & Dogside

(500 m² wvo) en een koopjeshangar (1.500 m² wvo). Ook zijn hier

fastfoodketen Quick en een autowasserij gevestigd. Er is geen leeg-

stand, na 2010 is Schilmart aangevuld met de koopjeshangar.

De handelszaken zijn gesitueerd langs de noordzijde van de Turn-

houtsebaan (N23). De handelszaken zijn goed bereikbaar en voor-

zien van ruime parkings. De positionering ten opzichte van elkaar is

in de huidige situatie niet optimaal en zorgt voor een onduidelijke

structuur. Aan de zuidkant van de Turnhoutsebaan tegenover Schil-

mart ligt Van Ende, een grote meubelzaak. De zaak ligt stand alone

en profiteert mee van de aantrekkingskracht van Schilmart.

Sterkten

• (Boven)regionale aantrekkings-

kracht cluster.

• Aanbod is complementair aan

centrum.

Zwakten

• Positionering handelszaken ten

opzichte van elkaar.

• Onduidelijke (infra)structuur.

• Inrichting openbare ruimte.

4.2.4 Kerkplein
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Het kleinschalige cluster rondom het Kerkplein bestaat uit 3 detail-

handelszaken: een bakker, slagerij en cadeau-artikelenzaak. Naast

deze  kleinhandel zijn er een café-restaurant, café, lunchroom en

kapper gevestigd. Er staan geen verkooppunten leeg, sinds 2010 is

niets veranderd.

De cluster rondom de kerk is niet sterk ontwikkeld. Ondanks dat de

zaken rondom één plein zijn gesitueerd, ontbreekt er samenhang.

Sterkten

• Pittoresk horecacluster.

Zwakten

• Geen duidelijk profiel, samenhang

ontbreekt.



23

4.3  Deelgemeente ‘s-Gravenwezel

In de deelgemeente ‘s-Gravenwezel treffen we in totaal een detail-

handelsaanbod aan van ca. 5.030 m² wvo verspreid over 33 handels-

zaken. Het merendeel van de handelszaken is geconcentreerd in het

centrum van ’s-Gravenwezel. In bijlage 4 is een tabel opgenomen

met het aanbod uitgesplitst naar branches voor het centrum.

4.3.1 Centrum ‘s-Gravenwezel

Het centrum van ’s-Gravenwezel wordt gevormd door de Wijnegem-

steenweg en de Kerkstraat. In het centrum zijn qua aantal en om-

vang de branches levensmiddelen en wonen overheersend. De bran-

che levensmiddelen wordt grotendeels ingevuld door de, aan de

kruising gelegen, supermarkt Delhaize met een omvang van 1.900

m² wvo. De overige handelszaken in de branche levensmiddelen zijn

kleinschalig van aard met een hoog kwaliteitsniveau. Na de branche

levensmiddelen is de branche wonen het meest omvangrijk. Deze

branche wordt vertegenwoordigd door vijf handelszaken waarvan

de grootste, een meubelzaak, 900 m² wvo groot is. Van de geijkte

centrumbranches is alleen de branche kleding & mode redelijk ver-

tegenwoordigd met 5 kleinschalige handelszaken.

Op het moment van meten staan er 3 verkooppunten leeg met een

oppervlakte van 390 m² wvo. Sinds 2010 is het detailhandelsaanbod

met twee verkooppunten afgenomen en zijn de overige publieksge-

richte voorzieningen en de leegstand met twee verkooppunten toe-

genomen.

Het centrum van ’s-Gravenwezel heeft door haar vele speciaalzaken

een bovenlokale functie. Zo komen inwoners niet enkel van de

deelgemeente maar ook van Schilde zelf en van Brasschaat, Schoten

en Brecht, wellicht hoofdzakelijk vanuit de deelgemeente Sint-Job-

in-het Goor.

Naast detailhandel ook enkele andere voorzieningen aanwezig

In het centrum van ’s-Gravenwezel zijn naast detailhandel ook

meerdere horecazaken, dienstverlenende bedrijven en twee cultuur-

voorzieningen aanwezig. De culturele voorzieningen in het centrum

van ‘s-Gravenwezel zijn de openbare bibliotheek en Heemmuseum

de Drie Rozen.

Tabel 4.6: Centrum ‘s-Gravenwezel: overige voorzieningen naar type

Vermaak Aantal

• Cultuur 2

• Horeca 10

• Ontspanning 1

Dienstverlening

• Ambacht 4

• Financiële instelling 4

• Particuliere dienstverlening 4
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Het centrum van ‘s-Gravenwezel ruimtelijk bekeken

In het centrum van ‘s-Gravenwezel concentreren de publieksgerichte

voorzieningen zich rond de Wijnegemsteenweg en Kerkstraat. Ook

hier is ruimschoots de mogelijkheid tot parkeren voor de deur, wat

doelgericht bezoek bevordert. Het winkelaanbod is sterker aanwe-

zig aan de Wijnegemsteenweg (circa driekwart van de winkels) dan

aan de Kerkstraat. De publieksgerichte voorzieningen aan de Kerk-

straat zijn voornamelijk nabij het kruispunt gesitueerd. De verblijfs-

kwaliteit van het centrum wordt vergroot door een aantal uitnodi-

gende terrasjes van onder andere de Keysershof en broodjeszaken.

Er is geen duidelijke fysieke connectie tussen het centrum van Schil-

de en het centrum van ’s Gravenwezel daar deze circa 5 kilometer

uit elkaar liggen.

Sterkten

• Hoog kwaliteitsniveau (levens-

middelen)zaken.

• Relatief veel verblijfsduur verlen-

gende functies (horeca en cultuur)

Zwakten

• Beperkte aanwezigheid centrum-

branches

• Relatief beperkt aantal winkels

Kerkstraat (vooral dienstverlening).

• Gebrekkige verblijfskwaliteit (herin-

richting gepland)

• Parkeersignalisatie kan beter

Figuur 4.4 Functiekaart centrum ‘s-Gravenwezel
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4.4 Detailhandel in de regio

Wijnegem Shopping Center

Het Wijnegem Shopping Center is nog geen 10 km verwijderd van

het centrum van Schilde en is makkelijk bereikbaar via de N12/N112.

Het Wijnegem Shopping Center is een groot overdekt winkelcom-

plex met ca. 240 winkels die samen ca. 57.500 m² wvo tellen en hier-

door heeft het Shopping Center een grote regionale uitstraling. In

totaal zijn er 5.000 (gratis) parkeerplaatsen en jaarlijks bezoeken ca.

10 miljoen personen het shopping center. Grote trekkers zijn on-

dermeer Super GB, Fnac, Zara, C&A en H&M.

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 keten-

zaken aan zoals Delhaize, Super GB, Casa, Standaard Boekhandel, Ici

Paris XL, Mexx, Planet Parfum, Free Record Shop, Di, Kruidvat, Hema,

Extrazone, Esprit en Troc. Daarnaast zijn eveneens Hubo, Blokker,

Casa, Tom&Co, Zeeman, Aldi en Colruyt aanwezig in Brasschaat.

Daarnaast zijn er in Brasschaat ook diverse hoogwaardige winkels

gevestigd.

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 ketenzaken

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.

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 (belastingkantoor, 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 keten-

bedrijven Aveve, Kruidvat, Spar en AD Delhaize aan. In Westmalle

zijn dit Zeeman, Standaard Boekhandel, Colruyt, Spar, Techno en

Aldi.

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 (win-

kels, horeca). Volgende ketenbedrijven vinden we terug in Hoog-

straten: Lidl, Hubo, Standaard Boekhandel, Kruidvat, Ici Paris XL,

Blokker, Zeeman, Contact GB, Aldi ,Spar, Super GB en AD Delhaize.

Rijkevorsel

In Rijkevorsel treffen we vele landelijke bekende ketenbedrijven aan

langs de Merkplassesteenweg zoals ondermeer Blokker, Aldi, Kruid-

vat, Zeeman, Promo Fashion, Schoenen Reus, Hubo en Action. Daar-

naast treffen we in Rijkevorsel ook Lidl, Contact GB Spar en Super

GB aan.
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Schoten

De gemeente Schoten telt heel wat meer ketenbedrijven dan de

andere gemeenten in de regio. Deze bedrijven zijn voornamelijk

gevestigd langs de Bredabaan, Paalstraat, Venstraat en Zaatstraat.

Volgende ketenbedrijven treffen we er aan: Lidl (2x), Heytens,

Sports Direct, Home Market, Krefel, Bent, JBC, AS Adventure, Action,

Tom & Co, Overstock, Standaard Boekhandel, Lucas creativ, Carre-

four (3x), Brico, Inno Galeria, Zeeman, Casa, Bart Smit, Colruyt, Free

Record Shop, Kruidvat, Shoe Discount, Di, Blokker, Delhaize, Aldi,

Eldi, Hubo, Covee en Gamma.

Brecht

De gemeente Brecht beschikt over ruim 115 winkels, waaronder een

sterk supermarktaanbod. Het supermarktaanbod is verspreid over de

deelgemeenten gevestigd. De samenstelling van het aanbod bestaat

uit Aldi (2x), Super GB, Contact GB, Delhaize (2x), Alvo en Prima (2x)

en is hierdoor vrij gevarieerd.

Kapellen

De gemeente Kapellen telt in totaal ruim 200 winkels. Zowel op

gebied van dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen is er een uitge-

breid aanbod met onder meer de ketenzaken Super GB, Casa, Bart

Smit, Standaard Boekenhandel, Twice as Nice, Avance, Veritas, M&S,

Free Record Shop en Hema. Daarnaast is eveneens een Kruidvat,

Aldi, AD Delhaize, Vandeborre, Brico en Gamma aanwezig in Ka-

pellen.

Zoersel

Voor de dagelijkse boodschappen willen de inwoners van Schilde

nogal eens naar buurgemeente Zoersel gaan. In Zoersel zijn onder

andere een Delhaize, Carrefour, Colruyt en Aldi gevestigd.

Schilde onderscheidt zich van de concurrerende gemeenten door

kleinschalige kwaliteitszaken, de lokale binding en de service op

maat.

Ranst

De gemeente Ranst heeft in totaal 93 winkels, waarvan 7 super-

markten (onder andere Delhaize, Aldi en Lidl). Het supermarktaan-

bod is verspreid gevestigd. Het niet-dagelijkse aanbod is voorname-

lijk geconcentreerd aan de Liersesteenweg, waar overigens ook de

Lidl gevestigd is.

Wommelgem

De gemeente heeft in totaal 89 winkels, waarvan ruim een derde is

gesitueerd aan baanconcentratie Herentalsebaan met een omvang

van 16.000 m² wvo. Winkels die hier gevestigd zijn, zijn onder ande-

re de Kwantum, Leen Bakker en Shoe Discount. Ter vergelijking, in

het centrum van Wommelgem zijn 17 winkels met circa 1.500 m²
wvo gevestigd.
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5. ECONOMISCH FUNCTIONEREN

Door de confrontatie van aanbod en vraag ontstaat inzicht in het

huidig economisch functioneren van de detailhandel in de dagelijkse

en niet-dagelijkse artikelensector in Schilde. Uit de benadering volgt

de vloerproductiviteit ofwel de gemiddelde omzet per m² wvo in

Schilde. Bekeken zal worden in hoeverre deze afwijkt van het ge-

middelde in het Gewest Vlaanderen.

5.1 Uitgangspunten

Huidig inwonertal en bevolkingsontwikkeling

De gemeente Schilde telt op 1 januari 2011 19.431 inwoners. Het

inwonertal van Schilde zal volgens prognose van de Studiedienst van

de Vlaamse Regering de komende jaren afnemen tot 18.291 inwo-

ners in het jaar 2030.

Bestedingen

Het bestedingscijfer aan dagelijkse artikelen in winkels ligt in Vlaan-

deren op een niveau van  € 2.589,-
8
. Het bestedingscijfer aan niet-

dagelijkse artikelen ligt op een niveau van  € 2.762,-. Het inkomens-

niveau in de gemeente Schilde ligt circa 22,9% hoger dan het ge-

middelde inkomen van Vlaanderen. Het inkomen is van invloed op

de bestedingen. Bij een afwijking groter dan 5% passen we een cor-

rectie toe op het bestedingscijfer. Per procent afwijking van het in-

komen wordt het bestedingscijfer in de dagelijkse sector met 0,25%

                                                     
8
 Huishoudensbudgetonderzoek, 2010

bijgesteld, in de niet-dagelijkse sector met 0,5%. Na correctie wordt

de besteding geraamd op € 2.737 per hoofd van de bevolking in de

dagelijkse artikelensector en  € 3.078 per hoofd van de bevolking in

de niet-dagelijkse artikelensector.

Koopstromen

In 2009 is voor het laatst een koopstromenonderzoek
9
 uitgevoerd in

de provincie Antwerpen. In de dagelijkse artikelensector bedraagt

de koopkrachtbinding 69,4%, in de niet-dagelijkse artikelensector

bedraagt dit 47,5%. De koopkrachttoevloeiing in de dagelijkse arti-

kelensector bedraagt 33,1%, in de niet-dagelijkse sector is dit 49,7%.

De koopkrachtbinding in Schilde in de dagelijkse artikelensector is

gemiddeld, in de niet-dagelijkse sector is deze relatief hoog (met

name door de uitzonderlijke goederen). Daarnaast heeft Schilde een

relatief hoge koopkrachttoevloeiing in zowel de dagelijkse als niet-

dagelijkse sector.

In de studie van WES komt Schilde op een 24
e
 plaats voor wat be-

treft de koopbinding in alle goederen. De koopattractie in dagelijk-

se goederen brengt Schilde op een 13
e
 plaats, in periodieke goede-

ren op een 12
e
 plaats en in uitzonderlijke goederen op een 19

e

plaats. Gezien het feit dat Schilde wat inwonertal betreft de 23
e

plaats van de 70 gemeenten inneemt, is de koopattractie zeer hoog.

Als bezoekmotieven voor het winkelgebied in deelgemeente Schilde

staan in de top 3  van belangrijkste motieven de nabijheid, de aan-

wezigheid van budgetvriendelijke winkels en de grote keuze aan

winkels.

                                                     
9
 WES, Studie rond het provinciaal detailhandelsbeleid in de provincie Antwerpen
(2009)
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5.2 Huidig functioneren

In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre de detailhandel in

Schilde economisch gezien goed of slecht functioneert. Hierbij zullen

de omzetten zoals die momenteel in Schilde gerealiseerd worden

vergelijken werden met het Vlaams gemiddelde. Voor het bereke-

nen van de detailhandelsomzet in Schilde wordt van de volgende

veronderstellingen uitgegaan:

• In Schilde wonen momenteel 19.431 inwoners.

• De gemiddelde besteding per hoofd van de bevolking op het

gebied van dagelijkse artikelen in Vlaanderen bedraagt  €
2.589,-, niet-dagelijkse artikelen  € 2.762,-. Daar de gemiddelde

inkomens per hoofd van de bevolking in Schilde circa 22,9% ho-

ger zijn dan die in geheel Vlaanderen zullen ook de bestedingen

enigszins hoger zijn. Voor de gemeente Schilde wordt derhalve

uitgegaan van een gemiddelde besteding per hoof van de be-

volking van  € 2.737 per hoofd van de bevolking in de dagelijkse

artikelensector en € 3.078 per hoofd van de bevolking in de niet-

dagelijkse artikelensector
10
.

• De koopkrachtbinding voor dagelijkse goederen bedraagt

69,4%, voor de niet-dagelijkse goederen bedraagt dit 47,5%.

• De omzettoevloeiing voor dagelijkse goederen bedraagt 33,1%,

voor de niet-dagelijkse goederen bedraagt dit 49,7%.

• De referentieomzet van de dagelijkse sector bedraagt  € 5.970,-
11
, voor de niet-dagelijkse sector bedraagt dit  € 1.940,-

12
.

                                                     
10
 Hierbij is gerekend met een inkomenselasticiteit van 0,25 voor de dagelijkse en 0,50

voor niet-dagelijkse sector
11
 Inschatting van BRO België. In Vlaanderen wonen  in 2010 circa 6.252.000 mensen.

De meest recente bestedingen in de dagelijkse artikelensector (Huishoudensbudget-

In navolgende tabel is op basis van de hiervoor aangegeven gege-

vens een berekening gemaakt van het economisch functioneren van

het dagelijkse en niet-dagelijkse artikelenaanbod in de gemeente

Schilde. Hiervoor wordt de omzet per m² (vloerproductiviteit) als

indicator gebruikt.

Tabel 5.1 Huidig functioneren dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensector

Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector

Inwonertal 19.431 19.431

Besteding per hoofd  € 2.737  € 3.078

Bestedingspotentieel (mln.)  € 53,2  € 59,8

Koopkrachtbinding 69,4% 47,5%

Gebonden bestedingen (mln.)  € 36,9  € 28,4

Koopkrachttoevloeiing 33,1% 49,7%

Omzet door toevloeiing (mln.)  € 18,3  € 28,1

Totale omzet (mln.)  € 55,2  € 56,5

Wvo totaal (m²) 9.034 35.435

Omzet per m² wvo  € 6.125  € 1.600

Referentieomzet per m² wvo  € 5.970  € 1.940

Momenteel wordt in de dagelijkse detailhandel in Schilde een omzet

gerealiseerd van ruim  € 55 miljoen en in de niet-dagelijkse detail-

                                                                                                                     
onderzoek, 2010) liggen op circa  € 2.589,- per persoon. Met andere woorden: het
bestedingspotentieel in Vlaanderen op het gebied van dagelijkse goederen heeft een
omvang van  € 16.186 miljoen. In Vlaanderen is momenteel (2011) circa 2.712.496 m²
wvo aan dagelijkse artikelen aanwezig. Dit resulteert in een gemiddelde omzet per
m² voor de dagelijkse artikelensector van  € 5.967,-.
12
 Zie voetnoot 7, bestedingen in niet-dagelijkse sector liggen op circa  € 2.762,- per

persoon. In Vlaanderen is momenteel (2011) circa 8.921.019 m² wvo aan niet-
dagelijkse artikelen aanwezig. Dit resulteert in een gemiddelde omzet per m² voor de
niet-dagelijkse sector van  € 1.936,-.
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handel van circa  € 56,5 miljoen. Omgerekend naar omzet per m²
wvo wordt in de dagelijkse sector een (licht) bovengemiddelde om-

zet gerealiseerd van respectievelijk  € 6.125. Op basis van de benade-

ring van het economisch functioneren is er sprake van een goed

functioneren van de detailhandel in de dagelijkse artikelensector in

Schilde. Individuele winkels kunnen een hogere dan wel lagere om-

zet per m² wvo realiseren.

De omzet per m² wvo in de niet-dagelijkse artikelensector bedraagt

voor Schilde € 1.600 per m² wvo en ligt daarmee onder het Vlaamse

gemiddelde van ca. € 1.940,- per m² wvo. De oorzaak hiervan is het

hoge aandeel van de branches wonen en doe-het-zelf in de detail-

handelsstructuur van Schilde. Deze branches hebben over het alge-

meen een lage vloerproductiviteit.
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6. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

6.1 De vraagzijde

• Toenemende vergrijzing en kleinschalige huishoudens: de trend

naar kleinschalige huishoudens en een toenemend aantal

ouderen zijn de belangrijkste kenmerken in de evolutie van de

bevolkingssamenstelling. Kleinere huishoudens met veelal

tweeverdieners en een toenemend aantal ouderen impliceren dat

gemak en comfort bij het winkelen en het boodschappen doen

meer en meer op prijs wordt gesteld en men in toenemende mate

hecht aan een juiste prijs/kwaliteitsverhouding. Daarenboven

wordt het volume van de aankopen kleiner. Een toename van het

aantal ouderen betekent ook dat buurtwinkels in toenemende

mate een sociale functie zullen krijgen. Grote supermarktketens

spelen hier reeds op in. Ook leven de nieuwe senioren met meer

luxe door hun sterkere financiële situatie vergeleken  met de

situatie van hun leeftijdsgenoten uit de voorgaande generaties.

• 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 hedendaagse

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 komen daarmee binnen het bereik van de

consument te liggen.

• Toenemende internetaankopen: de omzetten via internet zijn de

afgelopen jaren fors gestegen. De top 3 van de sterkste stijgers

onder verkochte artikelen via het internet zijn

decoratieprodukten (35,6%), kleding (33,3%) en mode-accessoires

(31,1%). Voor wat betreft de internetverkopen op het gebied van

dagelijkse goederen wordt nauwelijks enig effect verwacht. In

ieder geval vertegenwoordigt het internet vandaag minder dan

5% van de omzet. Wel is het zo dat België nog achterop loopt

met betrekking tot aankopen via internet in  vergelijking met de

buurlanden. Dit wordt aangetoond in volgende tabel;

PERCENTAGE ONLINE SHOPPERS

(VAN MENSEN MET INTERNET)

Groot-Brittannië 39 %

Nederland 37 %

Duitsland 32 %

Frankrijk 28 %

Verenigde Staten 26 %

Griekenland 24 %

België 18 %

Rusland 15 %

Mexico 10 %

Egypte 1 %



32

• Consument wil steeds meer kwaliteit en afwisseling: de

consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het

winkelaanbod en de winkelomgeving. Voor het doen van de

dagelijkse 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 beschouwt hij winkelen als vrijetijdsbesteding. Het

winkelaanbod en zijn ruimtelijke omgeving 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 aangebodene 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.

• Veilig boodschappen doen of winkelen: veiligheid van

winkelcentra wordt steeds belangrijker. Als de consument 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 winkelcentra

ruimschoots aandacht geschonken moet worden aan

veiligheidsgevoelens.

6.2 De 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 combinatiebezoek van winkels. Een
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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 woonwijken met bijvoorbeeld kleine supermarkten (GB

Express, GB Contact).

• Vervloeiing van het centrum en perifeer gelegen aanbod Het

traditioneel retailpatroon waarbij de boodschappen

plaatsvinden in de woonbuurt, vrijetijdsartikelen in een

centrumgebied en doelaankopen plaatsvinden bij baanwinkels

blijkt te verzwakken. Zo kunnen dagelijkse producten ook in de

binnenstad of in de periferie worden aangeboden. Zo zijn ook

bepaalde ketens zowel in de binnenstad als aan de rand van de

stad aanwezig.

• Branchevervaging  en specialisatie nemen samen toe Om de

consument te binden en als gevolg van de toenemende

concurrentie nemen winkels steeds meer branchevreemde

producten en diensten in hun assortimenten op. Bouwmarkten

die televisies verkopen, supermarkten die een fotoservice en/of

een stomerij exploiteren. Daarnaast zien we dat kledingmerken

naast hun kleding ook aanvullende assortimenten gaan voeren

om de merkbeleving nog sterker te maken. Hiertegenover staat

dat in een aantal gevallen er juist sprake is van specialisatie of

niche-creatie. Hier biedt  de verkoper een dieper assortiment

met meer service aan en reikt de retailer een oplossing op maat

aan voor elke individuele al dan niet potentiële klant.

• Marketing van winkelcentra: in hun uitingen naar de consument

zien we dat steeds meer centra zich als een winkelgebied

presenteren. Winkelcentra zoeken daarbij sterk naar hun

onderscheidend vermogen ten opzichte van andere centra. Dit

geldt niet alleen voor conceptmatig gebouwde winkelcentra

maar ook voor historisch gegroeide centra. Binnenstedelijke of

city-marketing is nu ook doorgedrongen bij kleinere gemeenten

of steden.

Handelaars Houthalen-Helchteren-Centrum                Verenigde handelaars  Neerpelt

• Samenwerking: Om schaalvoordelen te behalen vindt steeds

meer filialisering plaats. Immers, aankoop-, promotie-,

personeelsbeleid en andere back-office-activiteiten gebeuren

veelal centraal.

• Versterking van de beleving en wens tot combinatie: De

consument wil verrast worden, wil dingen ondervinden en wil

het aangename aan het nuttige koppelen. Ook in de winkels

zelf zien we in toenemende mate andere functies of
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combinaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld horeca in winkels, try

& buy in winkels, seminars, cursussen, events in winkels. Naast

het aanbod van producten worden daarbij diensten

aangeboden zodat de klant niet verplicht wordt elders te gaan.

Een minisuper geeft haar klanten naast de voedingswaren ook

een sleutel- en schoenenservice. Bankautomaten en postpunten

moeten een aantal administratieve zaken vergemakkelijken,

ook persoonlijke dienstverlening zoals kapsalon, reisbureau,

wassalon vindt men meer en meer in shoppingcentra.

• Nationale en internationale organisaties expanderen

(internationalisering): nationale en internationale

detailhandelsorganisaties nemen in belang toe en bereiken een

steeds hogere dekkingsgraad dankzij een fijnmaziger

distributienet.

• Buurtwinkels winnen terrein: door de sterke vergrijzing en het

toenemend aantal alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens

zal het aantal kleine buurtwinkels 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 zondagse 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 openingstijden en

daardoor de rustdag loslaten. In de praktijk blijkt dat keten- en

filiaalbedrijven eenvoudiger kunnen inspelen op de verruiming

van de openingstijden dan zelfstandigen.
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7. SWOT-ANALYSE

Sterktes

• Kwaliteitsniveau (levensmiddelen)aanbod

• Sterke lokale zelfstandigen

• Service en lokale binding handelszaken

• Relatief hoge koopkrachttoevloeiing

• Relatief hoge koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector

• Kwalitatieve uitstraling van de handelszaken

• Tevreden consumenten

• Dagelijkse sector functioneert bovengemiddeld

• Aantal ketens/trekkers in centrumgebied

• (Auto)bereikbaarheid winkels en parkingbeleid

Zwaktes

• Aanbod is te langgerekt (m.n. Turnhoutsebaan) en verspreid

• Doorgaand verkeer Turnhoutsebaan

• Weinig sfeer/verblijfskwaliteit in centrumgebied

• Inrichting van bepaalde straten is niet optimaal (voetgangers)

• Weinig ruimte voor schaalvergroting centrumgebieden

Kansen

• Bestuurlijke aandacht voor detailhandel en kernversterking

• Draagvlak bij ondernemers

• Hoge inkomens inwoners

• Vergrijzing

• Particuliere initiatieven

• Mobiliteitsplan gemeente Schilde

• Afbakening en duidelijk profiel handelskernen

• Optimale balans lokale zelfstandigen – ketens in het centrum-

gebied, waardoor de trekkracht vergroot wordt en de identi-

teit/lokale binding/service behouden.

Bedreigingen

• Winkelcentra in de omgeving (o.a. Antwerpen, Wijnegem,

Schoten, Brasschaat)

• Bevolkingskrimp

• Vergrijzing

• Internetaankopen

• Toenemende filialisering
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8. VISIE

In de vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de actuele si-

tuatie rondom de kleinhandel en aanverwante functies in de ge-

meente Schilde. In dit hoofdstuk zal aangegeven worden hoe de

kleinhandel zich de komende jaren zal kunnen gaan ontwikkelen.

8.1 Profiel

Allereerst zal vooral ingegaan worden op het na te streven profiel

van de gemeente Schilde op langere termijn. Hoe zal de detailhan-

del in de gemeente Schilde, in het bijzonder in de handelskernen, er

in de (nabije) toekomst uitzien, welke rol vervult zij in de regio en

wat is haar onderscheidend vermogen ten opzichte van de belang-

rijkste concurrerende gemeenten in de regio? Dit zijn vragen die van

invloed zijn op het functioneren van de kleinhandel in de gemeente

Schilde en de handelskernen.

Bij het bepalen van het ambitieniveau van Schilde heeft een aantal

uitgangspunten een belangrijke rol gespeeld, zoals de te verwach-

ten bevolkingsontwikkeling, de bepalingen in diverse Ruimtelijke

Structuurplannen, de wens van het gemeentebestuur en de uitkom-

sten van de workshop.

Conclusies workshop

Van groot belang bij het bepalen van het ambitieniveau voor de

detailhandel in Schilde zijn de uitkomsten van de gehouden work-

shop op 25 oktober 2012. Tijdens deze workshop werd met diverse

betrokkenen bij de detailhandel in Schilde gediscussieerd over de

toekomst van de detailhandel in de gemeente. Een aantal belangrij-

ke conclusies:

• Zowel het gemeentebestuur van Schilde als de handelaars tonen

ambitie om de detailhandel in Schilde te versterken.

• Het centrum is momenteel meer ingericht op de autobereik-

baarheid dan op de verblijfskwaliteit. De verblijfskwaliteit moet

qua openbare ruimte (kwaliteit voet- en fietspaden, rustpunten)

en qua functies (meer horeca) geoptimaliseerd worden, maar

niet ten koste van het aantal parkeerplaatsen.

• Schilmart heeft een grote aantrekkingskracht, ook op consu-

menten van (ver) buiten Schilde. De ligging buiten het centrum

bevordert de bereikbaarheid en daarmee de bovenlokale trek-

kracht. De meningen over ontwikkelingsmogelijkheden van

Schilmart zijn verdeeld. Zo kan de komst van meer grote trek-

pleisters op Schilmart goed zijn voor de lokale economie in het

centrum door het combinatiebezoek. Tegelijkertijd wordt ge-

noemd dat een verdere uitbreiding niet wenselijk is, een verbe-

tering van de aantrekkelijkheid wel. Zo kan de infrastructuur

geoptimaliseerd worden, evenals de uitstraling van de openbare

ruimte en panden.

• Het centrum van Schilde biedt eigenheid door de aanwezigheid

van lokale ondernemers. Er moet een optimale balans zijn tussen

filiaalbedrijven en zelfstandige ondernemers, deze is volgens de

ondernemers reeds bereikt.

• De warenmarkt kan van meerwaarde zijn voor de lokale econo-

mie wanneer deze een speciale trekkracht heeft (bijvoorbeeld

door een bepaalde branchering), belangrijk daarbij is de locatie.

De locatie moet definitief zijn (herkenbaarheid) en nabij de

Turnhoutsebaan gesitueerd (gemak en zichtbaarheid).
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• In ’s-Gravenwezel is het zaak de kritische massa aan publieksge-

richte functies te optimaliseren, waarbij concentratie uitgangs-

punt is. De infrastructuur biedt de mogelijkheid om een

looprondje te creëren van de Kerkstraat naar de Wijnegem-

steenweg via het plein.

• Van groot belang is het indammen van de verdere verlinting aan

de Turnhoutsebaan. Schilmart en het centrum zijn concentraties

van detailhandel die afgebakend dienen te worden.

• Schildebergen vervult een buurtfunctie, maar de speciaalzaken

trekken ook consumenten van verder weg, waarvoor het ruime

parkeren voor de deur uitkomst is. Ingezet wordt op behoud van

het huidige aanbod, verdere groei dient niet gestimuleerd te

worden.

• Kerkplein wordt gezien als een pittoresk horecacluster met een

sociale functie. De ontmoetingsfunctie van het plein kan ver-

sterkt worden door optimalisatie van de openbare ruimte en

meer ruimte te bieden aan terrassen. Uitbreiding van de handel

dient niet nagestreefd te worden.

Behalve de voornaamste conclusies van de workshop, lijsten we kort

nog enkele andere belangrijke bevindingen op

- De bevolkingsstructuur van Schilde is aan verandering onderhe-

vig. Dit gaat invloed hebben op het woningaanbod en op beste-

dingspatronen.

- Vlaanderen trekt volop de kaart van kernversterking, het af-

blokken van verlinting en een clustering en opwaardering van

grootschalige concentraties. Dit vertaalt zich ook op andere be-

leidsniveaus.

- De morfologie van met name Schilde-centrum vertoont een aan-

tal knelpunten naar ruimte-creatie en verblijfskwaliteit en een

aantal kansen naar kleinschaligheid, verdichting en fysieke aan-

sluiting van voorzieningen, parkings en overige functies.

- De Turnhoutsebaan is de ader én de achillespees voor een ver-

sterking van de leefbaarheid in het kerngebied.

- De verzorgingsgraad voor Schilde op vlak van handelsaanbod is

redelijk hoog voor de diverse productgroepen.

- Het aanbod in de branches huishoudelijke en luxe-artikelen,

hobby, plant en dier kan wel versterkt worden.

- De kern van Schilde-Centrum vertoont verschillende deelgebie-

den met een afzonderlijke vraag aan facilitering.

- De voornaamste concentraties in Schilde zijn de kernen van

Schilde. ’s-Gravenwezel en Schilmart. Overige concentraties heb-

ben andere potenties of dienen een ander doel.

- ’s-Gravenwezel is meer dan een lokaal verzorgende deelge-

meente en dient in die hoedanigheid gefaciliteerd te worden.

- De buurgemeenten van Schilde hebben eveneens een handels-

dynamiek gekend  en zijn in dit opzicht versterkt.

- Vandaag functioneren de winkels in de dagelijkse sector boven-

gemiddeld en in de niet-dagelijkse sector presteren licht onder

het Vlaams gemiddelde. Behalve op de vraag om netto-

aangroei, dient vooral gekeken te worden naar een herstructu-

rering van het aanbod.

- Mobiliteit laat ongebreidelde mogelijkheden toe voor de con-

sument. Toch zal mobiliteit voor een steeds groter wordende

groep consumenten haar limiet bereikt hebben. Nabijheid wordt

terug belangrijk.

- Consumenten hebben verschillende petten op en wensen voor

de verschillende koopmotieven een herkenbaar, makkelijk en ef-
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ficiënt alternatief aan te treffen. Dit gaat van dagelijkse bood-

schappen over periodieke en recreatieve invulling tot doelge-

richte en rationele aankopen.

- De winkels worden groter aan de ene kant en meer gespeciali-

seerd en dus vaak kleinschaliger aan de andere kant.

- Consumenten willen geprikkeld worden en wensen voor be-

paalde aankopen een totaalaanbod.

Rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten, kunnen we

volgende doelstellingen voor Schilde formuleren:

Insteken op recreatief én efficiënt winkelen

Met concurrenten als Wijnegem Shopping Center en Antwerpen ligt

Schilde in de rook van een aantal sterk op het recreatieve aspect

gerichte concurrenten. Om hieraan enigszins het hoofd te kunnen

bieden, is het voor Schilde van belang in te steken op zowel het re-

creatieve winkelen als het efficiënte winkelen, op zowel sfeer en

verblijfskwaliteit als bereikbaarheid en parkeren. Bezoekers moeten

in Schilde terechtkunnen voor de recreatieve branches, maar zonder

de problemen van bereikbaarheid en parkeren én moeten er ge-

makkelijk, efficiënt en snel hun boodschappen kunnen doen en

kunnen winkelen. Met andere woorden, de verzorging van de lokale

én de regionale consument is in voorliggende visie uitgangspunt.

Behoud en versterking lokaal ondernemerschap

Schilde onderscheidt zich van concurrenten als Wijnegem Shopping

Center door de ruim aanwezige lokale ondernemers. Om in de toe-

komst de ‘lokale’ kracht van Schilde te versterken, zal blijvend moe-

ten worden ingezet op het aanmoedigen van het creatieve lokale

ondernemerschap en op verdere specialisatie en service van de lo-

kale ondernemers van in Schilde. Beschikbare en betaalbare ruimte

is hiertoe ene premisse.

Evenwicht tussen lokaal ondernemerschap en ketenbedrijven

De aanwezigheid van ketens bepaalt voor een groot deel de trek-

kracht van een winkelgebied en verhoogt dus het druktebeeld in de

winkelstraten. Zowel binnen de dagelijkse als binnen de niet-

dagelijkse artikelensector liggen kansen om toonaangevende mer-

ken en ketens aan te trekken, naast de lokale ondernemers, zodat

een evenwicht ontstaat. Kleinschalige enseignes vinden hierbij

plaats in het centrum, grootschalige spelers kunnen terecht op

Schilmart mits herstructurering en opwaardering van het gebied.

Toekomstig winkelaanbod Schilde

Op basis van de ambities van zowel het gemeentebestuur als van de

handelaars kan de gemeente Schilde in de toekomst beschikken over

een veelzijdig en aantrekkelijk winkelaanbod in winkelgebieden

met veel aandacht voor de verblijfskwaliteit, waar de lokale en regi-

onale consument voor nagenoeg al zijn dagelijkse aankopen en veel

van zijn niet-dagelijkse aankopen terechtkan, zonder geconfron-

teerd te worden met de problematiek van grote steden (bereikbaar-

heid, parkeren, grote drukte, veiligheid, etc.) Het winkelaanbod zal,

met name in het centrum van Schilde en ’s-Gravenwezel, een nog

sterkere bovenlokaal verzorgende functie krijgen. Voor de gemeen-

te wil dit ook zeggen dat het voorzieningenniveau in Schilde zoda-

nig is dat de veelzijdigheid en de kwaliteit van het voorzieningenni-

veau zeer belangrijke factoren zijn voor de aantrekkelijkheid van de

gemeente Schilde als (nieuwe jongere) woongemeente.
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Onderscheidende kwaliteiten centrumgebieden

De gemeente Schilde zoekt haar eigen plaats naast steden als Ant-

werpen, Turnhout of Breda. Wel wil zij trachten om de bovenlokale

verzorgingsfunctie van de centrumgebieden te versterken. Met na-

me voor het echte funshoppen zal het winkelaanbod in Antwerpen

en Breda aanzienlijk aantrekkelijker zijn dan in Schilde. Het centrum

van Schilde en het centrum van ’s-Gravenwezel zullen zich daaren-

tegen onderscheiden met haar kwalitatieve speciaalzaken, lokale

binding, persoonlijke service en vooral ook een makkelijk bereikbaar

winkelaanbod. Door een sterke opwaardering van het openbaar

gebied in de centrumgebieden en met name Schilde-centrum zullen

deze aan aantrekkingskracht winnen.

Voor de overige handelskernen geldt vooral behoud en/of optimali-

satie

- Schildebergen

De winkels in Schildebergen hebben in eerste instantie voornamelijk

een lokale functie voor de omliggende bevolking. In de toekomst

wordt gestreefd naar behoud en versterking van het huidige aan-

bod, er wordt geen ruimte geboden aan nieuwe commerciële func-

ties. Bijkomende residentiële projecten langsheen de Turnhoutse-

baan kunnen een commerciële plint hebben maar eerder in dienst-

verlening en niet voor detailhandel.

- Schilmart

Schilmart is complementair aan het centrum. Waar het centrum

voorziet in recreatief bezoek doet Schilmart dat op doelgericht vlak.

Theoretisch gezien wordt uitbreiding niet nagestreefd. Toch staat de

aantrekkingskracht van deze grootschalige cluster functioneel niet

ter discussie en verhoogt ze dus de commerciële slagkracht van de

gemeente. Vraag is hoe deze grootschalige cluster met een specifiek

doelgericht profiel haar toekomstige rol kan blijven spelen, com-

plementair aan het recreatief profiel van het centrum. In de toe-

komst zou wellicht ruimte geboden kunnen worden aan uitbreiding

met een grootschalige (boven) regionale trekker, echter onder be-

paalde voorwaarden. Uitgangspunten zijn een grootschalige maat-

voering en branchering complementair aan het centrum, vast te

leggen in het RUP. Prioriteit blijft echter het optimaliseren van de

infrastructuur en de openbare ruimte van de concentratie. Een aan-

tal branches zijn vandaag in de gemeente ondervertegenwoordigd

of vinden onvoldoende ruimte voor grootschalige spelers. Schilmart

is vandaag planologisch niet erkend als kleinhandelszone. Gezien de

aantrekkingskracht ten aanzien van Schilde en de buurgemeenten

en gezien het feit dat dit de enige grootschalige concentratie is van

de gemeente stellen wij voor om deze grootschalige concentratie te

erkennen en te consolideren mits ruimtelijke, stedenbouwkundige

en verkeerstechnische optimalisatie. Een deel van de locatie zou

behalve voor detailhandel ook voorbehouden kunnen worden voor

vrijetijdsactiviteiten of voor huisvesting van kleinschalige bedrijvig-

heid of kantoorachtigen. Een RUP moet deze diversificatie toelaten.

- Kerkplein

De beperkte winkelfunctie in Kerkplein kan behouden worden,

maar versterking heeft geen prioriteit. Ingezet moet worden op het

versterken van de ontmoeting- en verblijfsfunctie door het uitbrei-

den van het horeca-aanbod en optimalisatie van de openbare ruim-

te.
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Verdichting in plaats van verlinting!

Interne verbinding van de vijf handelskernen is niet alleen vanwege

de ruimtelijke afstand, maar ook door de functionele verschillen niet

haalbaar en wenselijk. Elke handelskern heeft zijn eigen specifieke

kwaliteiten. Om het profiel van elke handelskern duidelijk te kun-

nen maken aan de consument is een afbakening van de winkelge-

bieden noodzakelijk. Per afgebakende handelskern staat vervolgens

concentratie van commerciële functies centraal.

8.2 Kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden

Voordat functionele en ruimtelijke verbeteringsvoorstellen voor de

centrumgebieden in de gemeente Schilde worden aangegeven, zal

eerst een globale verkenning plaatsvinden van de netto kwantita-

tieve uitbreidingsmogelijkheden van de kleinhandel in Schilde tot

2020.

Belangrijk onderdeel voor het berekenen van de netto-

uitbreidingsbehoefte is de mate waarop inwoners van de gemeente

Schilde in de toekomst georiënteerd zullen zijn op de winkelvoor-

zieningen in Schilde. Er wordt uitgegaan van een verbetering van de

ruimtelijk en functionele kwaliteiten van de winkelgebieden. Schilde

heeft wat dagelijkse boodschappen betreft behoorlijke concurrentie

van Zoersel, waardoor de binding momenteel erg laag is. Voor

Schilde wordt - op voorwaarde dat het supermarktenaanbod gemo-

derniseerd danwel uitgebreid wordt – in 2020 op het gebied van

dagelijkse goederen een binding verwacht van 75%. Voor niet-

dagelijkse goederen wordt een toename van de binding verwacht

naar 50 à 55%. Daar het toevloeiingscijfer in de dagelijkse sector

voor de gemeente Schilde reeds op een redelijk hoog niveau ligt, zal

deze slechts licht toenemen. Verwacht wordt dat door een sterke

verbetering van het verblijfsklimaat in de centrumgebieden een

hogere toevloeiing voor de niet-dagelijkse sector bereikt kan wor-

den. Een en ander betekent dat voor het jaar 2020 de uitbreidings-

behoefte als volgt berekend wordt:

Tabel 8.1 Uitbreidingsbehoefte dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensector

Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector

Inwonertal 18.754 18.754

Besteding per hoofd  € 2.737  € 3.078

Bestedingspotentieel (mln.)  € 51,3  € 57,7

Koopkrachtbinding 75% 50 à 55%

Gebonden bestedingen (mln.) 38,5 30,3

Koopkrachttoevloeiing 35% 55%

Omzet door toevloeiing (mln.) 20,7 37,0

Totale omzet (mln.) 59,2 67,3

Omzet per m² wvo  € 6.575  € 1.925

Referentieomzet per m² wvo  € 5.980  € 1.940

Huidige wvo (m²) 9.035 35.435

Haalbare wvo (m²) 9.905 34.715

Uitbreidingsruimte 900 -

Bovenstaande berekening toont aan dat er op het gebied van dage-

lijkse artikelen een netto-uitbreidingsruimte aanwezig is van circa

900 m² wvo. Op het gebied van niet-dagelijkse goederen is theore-

tisch geen uitbreidingsruimte aan te geven, en blijkt er een lichte

overbewinkeling te zijn. Dit dient genuanceerd te worden. Immers

een groot deel van de aanwezige metrage in de niet-dagelijkse sec-

tor wordt gevormd door enkele grote spelers op vlak van d-h-z, wo-
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ninginrichting, koopjeshal enz. Deze zaken hebben gemiddeld een

lagere vloerproductiviteit. Indien met de aanwezigheid van deze

grote spelers rekening gehouden wordt zal de netto marktruimte op

het gebied van niet-dagelijkse artikelen in de modische sfeer circa

2.000 m² wvo bedragen in de reguliere sectoren. We hebben het

hier over een theoretische marktruimte en niet over een optimalisa-

tie van het aanbod.

Als conclusie kan gesteld worden dat er in Schilde geen ongebrei-

delde marktruimte is voor handel op vlak van boodschappen en mo-

dische artikelen. Deze eerder beperkte marktruimte dient in de ma-

te van het mogelijke gefaciliteerd te worden in het centrumgebied

van Schilde en ’s-Gravenwezel. Voor de doelgerichte branches en

voor enkele grootschalige formules in de diverse branches is er wel

ruimte, met name op Schilmart omdat deze locatie bovenlokaal als

dusdanig erkend wordt.

Betekenis voor de gemeente Schilde

Wanneer op basis van bovenstaande berekening een beeld voor de

gemeente Schilde in 2020 wordt opgesteld, blijkt dat de omzetten in

de gemeente de komende jaren zullen stijgen van circa  € 55,2 mil-

joen in de dagelijkse sector en van € 56,5 miljoen in de niet-

dagelijkse sector in 2012 tot respectievelijk  € 59,2 miljoen en  € 67,3

miljoen in 2020. Deze groei is volledig gebaseerd op een sterkere

positie van de detailhandel van Schilde in zowel Schilde zelf als in de

regio.

Naast uitbreiding ook verplaatsing

Naast de toe te voegen metrages om het voorzieningenniveau in

Schilde op een hoger niveau te brengen, is ook een verplaatsing van

daarvoor in aanmerking komende winkels, die thans nog op ver-

spreid gelegen locaties gelegen zijn gewenst. Het is ons aanvoelen

dat verspreide bewinkeling onder meer op de Turnhoutsebaan tus-

sen het centrum en Schilmart best wordt afgebouwd en deze win-

kels worden geherlocaliseerd naar Schilmart wat de grootschalig-

heid betreft of naar het centrum indien hiertoe de nodige ruimte

kan gevonden worden. Herlocaliseren van een Siesta of Torfs naar

een afgebakende en herkenbare zone verstrekt aanbeveling.

8.3 Functionele uitbreidingsmogelijkheden

Dagelijkse sector

Het supermarktaanbod in Schilde voldoet qua omvang aan de mo-

derne maatstaven. Slechts de Aldi is aan de kleine kant. Opschaling

van een supermarkt behoort tot de mogelijkheden om een echt

sterke trekker voor het dagelijkse aanbod te creëren, maar is gezien

het huidige aanbod niet direct noodzakelijk. Er is vandaag geen Lidl

in Schilde. Op Schilmart kan naast de bestaande Carrefour nage-

dacht worden over een complementaire formule.

Verder zijn in Schilde verschillende bijzondere speciaalzaken in de

dagelijkse sector aanwezig. Een kans is gelegen in het verder ver-

sterken van dit speciale aanbod, waardoor Schilde (nog meer) be-

kend gaat staan om haar kwalitatieve levensmiddelenspeciaalzaken.

Binnen de branche persoonlijke verzorging zijn in Schilde veel apo-

theken te vinden, er zijn echter slechts één drogisterij en twee par-

fumerieën in Schilde. Toevoeging van enig (hoogwaardig) aanbod

binnen de branche persoonlijke verzorging is dan ook op zijn plaats.
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Niet-dagelijkse sector

Gezien de nabije ligging van onder andere concurrent Wijnegem

Shopping Center en de beperkte uitbreidingsruimte zijn de moge-

lijkheden binnen de niet-dagelijkse artikelensector voor Schilde eer-

der beperkt. In een eerdere vergelijking met andere plaatsen kwam

naar voren dat de branches huishoudelijke artikelen en plant en dier

enigszins achterblijven. Casa is momenteel de enige speler op het

gebied van huishoudelijke artikelen. Grotere aanbieders in de wo-

ningsfeer kunnen op Schilmart., zoals Leenbakker, Dovy Keu-

kens….Ook een grootschalig tuincentrum met buitenopslag en kwe-

kerij kan terecht op Schilmart.

Hoogwaardige kledingwinkels zijn al ruimschoots aanwezig in Schil-

de. Wanneer gekozen wordt voor uitbreiding van het aanbod, zou

gestreefd moeten worden naar het toevoegen van kledingwinkels

uit het middenmarktsegment. Gezien de ruim aanwezige zelfstandi-

ge kledingzaken en de eerder beperkte filialiseringsgraad in deze

branche,  denkt BRO België voor de branche kleding en mode eerder

aan toevoeging van bekende winkelformules dan van lokale zelf-

standigen. Dezelfde redenering gaat op voor de branche schoenen

en lederwaren. Mogelijke winkelformules zijn bijvoorbeeld C&A,

Esprit, Mexx, We, Avance, Geox, Sacha Shoes, etc.

Aanvullingen in overige voorzieningen

Momenteel is in Schilde een bescheiden horecacluster te onder-

scheiden aan het Kerkplein. Deze functie zou zoals eerder genoemd

versterkt moeten worden. Meer prioriteit nog heeft horeca in het

centrum van Schilde. Horecazaken zorgen voor enige verlenging van

de verblijfsduur in het centrum en zijn uitstekende aanvullingen op

het detailhandelsaanbod. Momenteel beschikt het centrum van

Schilde over een zeer beperkt horeca aanbod. Aanvulling zou ge-

zocht moeten worden in bijvoorbeeld lunchrooms of een koffiehuis,

horecafuncties die de consument als rustpunt kan aandoen. Van

grote meerwaarde zou de mogelijkheid tot terrasvorming zijn om

(ook zichtbaar) een aangenamer verblijfsklimaat te kunnen creëren.

Daarnaast kan ook gezocht worden naar de mogelijkheid tot het

inpassen van winkelondersteunende horeca in bijvoorbeeld de be-

staande levensmiddelenspeciaalzaken (bakker met cafetaria). Op

Schilmart wordt horeca best niet aangemoedigd. Wel kan een deel

van de locatie Schilmart aangeduid worden voor bedrijfshuisvesting,

toonzaaldistributie of recreatieve voorzieningen (bowling, polyva-

lente ontspanning…)

8.4 Ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden

Uitgangspunten

Voor de toekomstige ruimtelijke vormgeving van de centrumgebie-

den van Schilde is een aantal uitgangspunten van groot belang:

• Voorzieningen willen het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar zit-

ten. Winkels kunnen dan profiteren van combinatiebezoek, ter-

wijl de aantrekkingskracht van centrumgebieden (hoe meer

winkels en hoe meer functies bij elkaar: hoe meer bezoekmotie-

ven) daarmee wordt vergroot.

• 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.

• De consument hecht niet alleen steeds meer waarde aan de

kwaliteit van de winkels maar ook aan de winkelomgeving. Als
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de consument hier niet tevreden over is, is hij al snel geneigd om

naar een verder weg gelegen winkelcentrum te rijden. De toe-

nemende mobiliteit stelt hem hiertoe in staat. Een prettig ver-

blijfsklimaat in een centrumgebied is derhalve een noodzakelij-

ke voorwaarde voor een goed functionerend winkelgebied. Im-

mers recreatief en vergelijkend winkelen is een vrijetijdsbeste-

ding 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 en werken auto-shoppen in hand. Win-

kelcircuits (winkelrondjes) voorzien hier wel in. Tevens is de con-

sument niet verplicht om dezelfde route terug te nemen.

• Trekkers dienen gelokaliseerd te zijn op strategische locaties in

het centrumgebied, zoals poorten tot het centrum of zichtloca-

ties op pleinen of aan kruispunten. Dit levert loopstromen op,

waar andere winkels hun voordeel mee kunnen doen.

• 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 gemaakt te worden. Parkeerlocaties dienen

zo dicht mogelijk bij het centrum gelegen te zijn en dienen het

startpunt te zijn voor de routing in het centrumgebied. Hetzelf-

de geldt voor andere bronpunten (busstation, treinstation).

• Binnenstedelijke centra hebben vaak het nadeel dat zij vanwege

de beperkte mogelijkheden nauwelijks ruimte kunnen bieden

aan grotere winkels. Echter ook in binnenstedelijke centra moet

ruimte gevonden kunnen worden voor grotere winkels. Schaal-

vergroting beperkt zich immers niet alleen tot perifeer gelegen

(buiten de stad gelegen) winkelgebieden. Indien deze ruimte

beschikbaar is, respectievelijk gecreëerd kan worden, zullen

spelers een vestiging in het kernwinkelgebied overwegen.

• Centrumgebieden zijn de huiskamer van de eigen bevolking 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.

Hierboven genoemde uitgangspunten en de kwantitatieve ontwik-

kelingsmogelijkheden zijn hieronder vertaald in navolgende ‘ruim-

telijke’ visie op Schilde.

Compact centrum Schilde

Het winkelgebied van Schilde moet een meer compacte vorm aan-

nemen. Uitbreiding van het detailhandelsaanbod buiten het cen-

trum is niet wenselijk. In de visie van BRO België ligt het centrum

tussen de Van de Wervelaan en kruispunt Liersebaan/De Rest, met

het zwaartepunt van het centrumgebied tussen de twee kruispunten

met verkeerslichten. Het eerste deel van de Schoolstraat wordt ook

tot het centrum gerekend.

Kernwinkelgebied Schilde

Binnen het centrum van Schilde vormt het deel Turnhoutsebaan

tussen de twee kruispunten met verkeerslichten de kernwinkel-

straat. In deze straat ligt de nadruk duidelijk op detailhandel. Eerder

genoemde bekende winkelformules of branches van kleinschalige

aard dienen zich bij voorkeur hier te vestigen. Gestreefd dient te

worden naar een maximale clustering van detailhandel in deze

kernwinkelstraat, aangevuld met een aantal hoogwaardige horeca-
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zaken. De kernwinkelstraat zal zich mede vanwege haar centrale

ligging in het winkelgebied dienen te profileren als de winkelstraat

met voornamelijk funshop winkels.

De openbare ruimte dient aan te sluiten op het recreatieve bezoek-

doel dat de winkels in de kernwinkelstraat hebben. Meer ruimte

bieden aan verblijfkwaliteit is hierbij uitgangspunt. De voetganger

moet meer centraal staan, zonder afbreuk te doen aan de bereik-

baarheid van de winkels en de Turnhoutsebaan an sich. Gedacht kan

worden aan bredere trottoirs, aparte fietspaden, rustpunten in de

vorm van banken, meer groen etc. Het feit dat de Turnhoutsebaan

een gewestweg is, maakt de daadwerkelijke uitvoering complex.

Echter, de urgentie voor een aanpak van de straat is hoog.

Figuur visie Centrum

Bereikbaarheid en parkeren zijn voorname troeven voor een cen-

trum als Schilde. Er dienen absoluut voldoende parkeerplaatsen in

de onmiddellijke omgeving van de winkelstraten aanwezig te zijn.

Best wordt onderzocht waar bijkomende parkeerplaatsen in de di-

recte nabijheid van de strip “kernwinkelstraat” kunnen gezocht

worden. Pas dan kan de verblijfskwaliteit van de straat verder aan-

gepakt worden en kunnen desgevallend enkele parkeerplaatsen

anders ingericht worden.

Ruimte voor trekkers maar accent op kleinschaligheid

Het centrum van Schilde is sterk in kleinschaligheid en speciaalza-

ken. Toch kunnen enkele bekendere formules of ketens als trekker

fungeren om de koopgerichtheid op het centrum te versterken. In

dat geval geniet het de voorkeur deze trekkers/ketens te vestigen in

het eerste deel van het centrum en in het derde deel van het cen-

trum (aan weerszijden van het kernwinkelgebied). Wanneer de

trekkers aan de uitersten van het centrum gesitueerd zijn, worden

twee polen gecreëerd. Deze polen fungeren als bronpunten en de

consumenten lopen langs de winkels heen en weer tussen deze po-

len. Twee of meer attractiepunten genereren namelijk een stroom

voetgangers.

Een belangrijk uitgangspunt voor de locatie van de trekkers is daar-

naast gelegen in de ruimtelijke inpasbaarheid. Een trekker/keten

vraagt een pand met een bepaalde schaalgrootte, zichtbaarheid en

bereikbaarheid. Een connectie van de trekker met een parkeerter-

rein is dan ook een pré. Planologisch is het aantal ketens niet vast te

leggen, wel zouden bepaalde locaties gestimuleerd cq ontmoedigd

kunnen worden voor bepaalde delen van het centrum (bijvoorbeeld

in het kernwinkelgebied maximaal 200 m² wvo, in de overige delen
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van het centrum grotere panden toestaan tot maximum 400m²

waardoor zij richting deze locaties ‘gestuurd’ worden). Andere pla-

nologische voorwaarden zijn de inpassing van eigen parkeerplaat-

sen, ligging aan kruispunten e.d.

Om de kleinschaligheid verder te vrijwaren kan de kernwinkelstraat

eventueel verlengd worden, al moet gezegd dat de huidige afbake-

ning visueel en functioneel vandaag de meest logische is.

Schoolstraat

Met een versterking van de commerciële functie in het eerste deel

van de Schoolstraat (tot aan het park) kan een ‘winkellus’ gecreëerd

worden waardoor een onderbreking van het lineaire winkelfront

ontstaat. In het park kan middels banken een rustpunt aan consu-

menten geboden worden. Wanneer de markt haar definitieve loca-

tie in de Schoolstraat zou krijgen, krijgt de Schoolstraat een nog

duidelijker (commercieel) profiel en de markt een zichtbare en goed

bereikbare locatie. Met deze impulsen zal het verblijfsklimaat van de

Schoolstraat én het centrum van Schilde sterk verbeterd worden.

Turnhoutsebaan oost & west

In het tussengebied tussen het centrum en Schilmart (Turnhoutse-

baan oost) zou ruimte geboden kunnen worden aan dienstverlening

en appartementen, mogelijk ook horeca (feestzaal). Gekozen moet

worden voor een duidelijke profilering van het tussengebied, waar-

voor het RUP (planologische) kaders kan bieden aan ontwikkelingen

in de toekomst. Ook voor het tussengebied tussen het centrum en

Schilde Bergen zou ruimte geboden kunnen worden aan dienstver-

lening en appartementen. In beide gevallen wordt uitbreiding van

de winkelfunctie uitgesloten. Gestreefd wordt juist naar een afbouw

van de winkelfunctie.

Centrum ’s-Gravenwezel

Voor het centrum van ’s-Gravenwezel zijn een aantal ruimtelijke

speerpunten te formuleren. Zo is het van groot belang om de kriti-

sche massa aan publieksfuncties in het centrum te vergroten, door te

streven naar meer commerciële functies in de plinten van bestaande

gebouwen. Hierbij is concentratie uitgangspunt. Om het parkeer-

probleem in de straat te verminderen en daarmee de kans op impuls

verkopen te vergroten moeten de parkeerlocaties in ’s-Gravenwezel

zoals de parkings aan de F. Pauwelslei en Wijnegemsteenweg dui-

delijk aangegeven worden middels bijvoorbeeld een parkeerroute:

‘P-route Centrum’. Wanneer de blauwe zone strikter gehandhaafd

wordt (wellicht met kortere parkeerduur) zal de recreatieve bezoe-

ker meer gebruik gaan maken van de parkings en kan de doelge-

richte bezoeker gebruik maken van het parkeren voor de deur.

In het centrum van ’s-Gravenwezel bestaat de mogelijkheid tot het

maken van een winkelrondje van de Kerkstraat naar de Wijnegem-

steenweg via het plein. Deze route moet bekend geraken bij de con-

sument, door bijvoorbeeld bewegwijzering en eenzelfde type be-

strating/verlichting. Op deze manier zal de verblijfskwaliteit verbe-

terd en de verblijfsduur verlengd worden.
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Kerkplein

Bij het Kerkplein moet ingezet worden op het versterken van de

ontmoeting- en verblijfsfunctie door optimalisatie van de openbare

ruimte, er kan sterker ingezet worden op de pleinfunctie ook met

terrasvorming.

Retailpark Schilmart

De positionering van de verschillende grootschalige winkels ten op-

zichte van elkaar is in de huidige situatie niet optimaal en zorgt voor

een onduidelijke structuur. In een optimale situatie zouden deze

rondom een parkeerterrein gesitueerd zijn. Schilmart verdient een

opwaardering van de infrastructuur, openbare ruimte en het vast-

goed. De attractiviteit van dit grootschalige cluster kan hiermee

sterk verbeterd worden.

De beste formule om deze opwaardering mogelijk te maken is een

retailpark dat naar aard en vorm complementair is aan centrumge-

bieden.

De definitie van een retailpark is als volgt:

“Een grootschalige, conceptmatige concentratie voor grootschalige

en fysiek geschakelde winkels langs een openbare weg. Het betreft

winkels onder één dak, ieder afzonderlijk bereikbaar vanaf een ge-

meenschappelijke parking. Deze parking is gezamenlijk ontsloten

langs de openbare weg. De bestemming van een retailpark is doel-

gericht winkelen”

Voorbeelden retailparken
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Met betrekking tot de gemeente Schilde kan Schilmart de reputatie

van Schilde als koopgemeente bevestigen  en de bovenlokale aan-

trekkingskracht bestendigen. Dit complementair aan de andere re-

creatieve concentraties van de kernen ’s-Gravenwezel en Schilde. De

noodzaak van herstructurering en valorisatie van het gebied is reeds

aangetoond. Het laat toe om grootschalige trekkers beter ten op-

zichte van elkaar te positioneren.

Wij sommen voor Schilmart een aantal aanbevelingen op die de

geformuleerde doelstellingen van een degelijke en evenwichtige

voorzieningenstructuur kunnen helpen realiseren.

- Geclusterd in U-vorm met één grote parking van >800 plaatsen

- Uniformiteit van bouwstijl

- Enkel grootschalige formules van >1.000m²

- Minimaal 2 zeer grote trekkers van >5.000m²

- Verbod van kleine formules,1.000m²

- Maximum 20% van de oppervlakte voor grootschalige formules

in de branches mode, schoenen en vrije tijd

De focus van de invulling ligt hierbij op doelgerichte branches maar

een retailpark maakt ook herlocalisatie mogelijk van formules die

vandaag verspreid gelegen zijn en dus niet in een aangewezen con-

centratie. Dit kunnen winkels zijn in de dagelijkse of recreatieve

sfeer maar aan de voorwaarden zoals hierboven geformuleerd.

De locatie Schilmart bestaat uit 2 delen

- kleine lob links langs de Kleine Waterstraat

- grote lob rechts van de Kleine Waterstraat

De kleine lob kan eveneens dienst doen als detailhandelsconcentra-

tie maar kan ook voorbehouden worden voor bedrijfshuisvesting,

toonzaaldistributie (showroom met ambachtelijke activiteiten) zoals

keukenzaken, autodealers, sanitair…). Ook kan de kleine lob dienst

doen als plantencentrum met kweek- en verkoopsactivititeiten. De

kleine lob kan +/- 12.000m² aan diverse activiteiten huisvesten.

Hieronder worden een aantal schetsen afgebeeld die een verbeterde

inrichting van Schilmart  laten zien.

De grote lob heeft enkel detailhandelsfunctie. Voorgestelde schets

betreft 17.500m² winkelvloeroppervlakte (indoor) en +/- 8.000m²

Kleine lob
Grote lob
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buitenopslag. Hierbij is rekening gehouden met een optimale inrich-

ting van de locatie en niet met thans geldende eigendomsstructu-

ren.

Hieronder worden nog een aantal schetsen afgebeeld met betrek-

king tot een betere organisatie van het gebied. Aandacht gaat hier-

bij uit naar

- varianten naar schaalgrootte, totale winkelvloeroppervlakte en

aantal parkeerplaatsen

- toegang en ontsluiting via Kleine Waterstraat en niet via de

Turnhoutsebaan

- groene buffers en aankleding
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9. INSTRUMENTARIUM

Algemeen

De insteek van de opdracht was behalve het verwerven van scherpe

inzichten en het opstellen van een toekomstgerichte visie, ook het

verkrijgen van voldoende input voor beleidsmatige en andere maat-

regelen. Onder meer de actualisatie van het gemeentelijk mobili-

teitsplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn bij derge-

lijke visie gediend. De gemeente zal de verworven informatie dan

ook ongetwijfeld mee nemen wanneer deze trajecten worden opge-

start. Daarnaast zijn er natuurlijk heel wat andere maatregelen van

beleidsmatige, organisatorische, financiële en/of promotionele aard.

Maatregelen die zowel tot doel hebben om het functioneren van

detailhandel in de gemeente beter mogelijk te maken als om de

specifieke kwaliteiten van de verschillende commerciële kernen of

‘polen’ nog sterker in de verf te zetten.

De gemeente is als regisseur van de visie ook mee bepalend in de

initiatie en aansturing van initiatieven en maatregelen maar kan

onmogelijk voor alles worden verantwoordelijk gesteld. Ook han-

delaars, investeerders, ondernemers als andere ‘spelers’ uit het re-

tailveld worden opgeroepen om mee de handschoen op te nemen

bij de verdere uitbouw van het handelsapparaat van Schilde. Ui-

teraard zijn ze gebaat bij een richtinggevend kader dat een visie is

en die ze in het beste geval mee hebben gestalte gegeven of op zijn

minst hebben onderschreven.

Uitvoering

In de volgende driehoek wordt de permanente relatie verbeeld tus-

sen de visie en gekozen strategie, de wijze van aanpak of de organi-

satie en de concrete actiepunten en maatregelen die de visie vorm-

geven.
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Immers, zonder uitvoerende acties blijft een visie dode letter en de

uitvoering kan niet zonder enige organisatorische afspraken. Van-

daar dat de gemeente werk moet maken van een actieplan op de

korte, middellange en lange termijn waarbij actiefiches worden op-

gemaakt met vermelding van

- strategische aanbeveling (vb verblijfskwaliteit centrum)

- concrete actie (vb herinrichting kernwinkelstraat met ruimte

voor permanente winterrassen)

- wie is verantwoordelijk, op welke termijn en welk budget kan

hiervoor voorzien worden?

De hierboven vermelde opsomming is niet-limitatief. Bovendien

worden een aantal aanbevelingen van ruimtelijke of stedenbouw-

kundige aard best nu reeds verankerd in lopende RUP-trajecten,

zoals Turnhoutsebaan-Oost. Verder kunnen belangrijke aanbevelin-

gen dienen als input bij de herziening van het gemeentelijk struc-

tuurplan en het mobiliteitsplan zoals deze in 2013 op stapel staan.

Doorgaans kunnen de verschillende aanbevelingen onderverdeeld

worden in

- Faciliterende maatregelen;

- Pro-actieve maatregelen

- Flankerende maatregelen.

Faciliterende maatregelen

• Vanuit de KMO-raad of een in te voeren handelskernenmana-

gement  kunnen ten behoeve van lopende RUP-procedures ver-

dere aanbevelingen gedaan worden met betrekking tot de

commerciële verhoudingen tussen de Schilmat en het centrum

maar vooral met betrekking tot het tussenliggend gedeelte.

• De visie is het richtinggevend instrument bij uitstek om het so-

cio-economisch beleid van de gemeente op te enten. Toekom-

stige socio-economische dossiers kunnen getoetst worden aan
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de geformuleerde visie voor detailhandel algemeen en de han-

delsconcentraties ’s-Gravenwezel, kern Schilde en Schilmart in

het bijzonder.

• Behalve stedenbouwkundige voorschriften kunnen er voor een

aantal concrete zaken stedenbouwkundige verordeningen wor-

den opgesteld die met name tot doel hebben de kwalitatieve

uitstraling en gezelligheid van het centrum te vergroten. Een

voorbeeld is terrassen- en beeldkwaliteit in het centrumgebied

of meer specifiek in de kernwinkelstraat van Schilde, zoals ge-

opperd in hoofdstuk 8.4.

• We raden om de zone rond het parkgebied (brand-

weer/KBC/Schoolstraat beter in te richten als verblijfsgebied met

enige ruimte voor horeca en vooral een aangename voetgan-

gersrelatie van de Turnhoutsebaan naar de Schoolstraat, voor-

zieningen in de buurt zoals de academie of de parking ter hoog-

te van het dienstencentrum. Het parkgebied leent zich voor eni-

ge commerciële invulling maar kan vooral uitgroeien tot de

ontmoetingsplek van het centrum, met groen- en speelvoorzie-

ningen. De gemeente kan het initiatief nemen om de voorberei-

dingen voor dergelijk heropwaarderings- of ontwikkelingspro-

ject ter hand te nemen. Doorgaans gaan hier volgende stappen

over heen:

- Stedenbouwkundige vertaling van visie (masterplan) op pro-

jectlocatie (inpassing in stedelijk weefsel, volumes voor handel,

wonen, parkeren, openbaar domein….).

- Planeconomische onderbouwing van stedenbouwkundig con-

cept (kosten/ baten/ rendementen voor private en publieke ei-

genaars).

- Contacteren van eigenaars (indien andere dan de gemeente).

Het is belangrijk dat de gemeente zelf nadenkt over gewenste in-

vulling, ontwikkeling en uitstraling, ook al zijn ze zelf geen eige-

naar.

Hiernaast zijn voorbeelden van de stedenbouwkundige vertaling

van een handelsvisie op een projectlocatie in Neerpelt terug te vin-

den. Deze locatie kan als inspiratie dienen voor de zone ‘park-

Schoolstraat-KBC’

Volumeschets Neerpelt Forté en

Kempenplein

Volumeschets Neerpelt Forté project

Perspectiefschetsen van architect Joris Diliën
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Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan het kernversterkend

project Forte, hetgeen een eerste investeringsinjectie van   € 29 mio,-

inhield.

• De gemeente bepaalt samen met de eigenaars van Schilmart de

gewenste inrichting en herstructurering van de site. Nadruk ligt

op de consolidatie en uitbreiding van grootschalig aanbod ge-

zien de huidige bovenlokale verzorgingsfunctie enerzijds en op

een verkeerstechnische, ruimtelijke opwaardering anderzijds.

Samen worden randvoorwaarden bepaald die de complementa-

riteit met het centrum waarborgen. Best wordt hiervoor een

convenant uitgewerkt om de afspraken ook in de tijd te kunnen

respecteren.

Pro-actieve maatregelen

1. Coördinatie via dienst lokale economie

We adviseren dus om binnen de dienst lokale economie of commu-

nicatie een handelskernen- of centrummanagement op te zetten om

pro-actief een aantal zaken voor te bereiden en verder uit te werken

met het oog op een optimale implementatie van de visie.

Handelaars en ondernemers of exploitanten van allerhande voorzie-

ningen dienen een aanspreekpunt te hebben dat zoveel mogelijk de

bekommernissen, vragen en suggesties namens de ondernemer be-

grijpt, situeert en desgevallend ze overmaakt aan andere bevoegde

diensten binnen de stedelijke organisatie. Een correcte inschatting

van commerciële of economische wetmatigheden of ontwikkelingen

is hierin essentieel. Voor Schilde is het aangewezen om het handels-

kernenmanagement te incorporeren binnen de dienst lokale eco-

nomie.  Dit laat toe om nauw samen te werken met alle diensten

omdat de meeste beleidsdomeinen tevens impact hebben op een

goede werking van de handel en van het centrum. Vooral de dien-

sten ruimtelijke ordening, mobiliteit, stedenbouwkundige vergun-

ningen, communicatie e.d. behoren tot de frequente contacten van

de “centrummanager”.

Niet enkel dient draagvlak bekomen te worden binnen de stedelijke

organisatie, vooral de handelaars dienen als één blok de uitgewerk-

te visie te ondersteunen en hun verantwoordelijkheid daarin op te

nemen. De centrummanager zal het organiserend vermogen verder

versterken in samenwerking met de bestaande handelsverenigingen.

2. Monitoring

De gemeente heeft een aantal meetbare aspecten van het handels-

centrum in kaart gebracht. Dit laat toe om een aantal indicatoren

kwantitatief op te volgen.

- Aanbod (aantal winkels, leegstandspercentage, brancherings-

verhoudingen,  volume, prijsevolutie per m² handelspanden,

omzet);

- Vraag (versterking invloedssfeer, waardering consumenten);

- Ruimtelijke aspecten (aantal parkeerplaatsen, waardering be-

reikbaarheid, verkeersveiligheid, inrichting en uitstraling open-

baar domein..).

- Socio-demografische kenmerken.

Dergelijke monitoring kan tweejaarlijks plaatsvinden en toont de

evolutie op verschillende fronten aan.

3. Acquisitiebeleid

De centrummanager is op de hoogte van de laatste trends en ont-

wikkelingen op vlak van retail en horeca en kan bij de zoektocht

naar vernieuwende concepten en aanbieders deze kennis ten volle

inzetten. Tevens beweegt hij in een circuit van retailers, ketenbedrij-
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ven die hij desgevallend kan aanspreken voor vestiging in Schilde.

Ook heeft hij inzichten in de huurmarkt en kan hij met makelaars en

eigenaars afspraken maken met het oog op gewenste invulling en

prijsafspraken.

Aansluitend hierop kan een brancheringscommissie in het leven

worden geroepen waar alle partijen (handelaars, gemeente, make-

laars, ontwikkelaars) in zetelen en waar invullingsafspraken kunnen

worden gemaakt op niveau van het centrum, periferie, straat of

projectlocatie.

4. Stimuleringsbeleid

De centrummanager kan reglementen opstellen voor stedelijke sti-

muli en/of subsidiemaatregelen, afhankelijk van noden en behoef-

ten (huurders, renovatie, valorisatie, leegstand, starters).

Flankerende maatregelen

Om de detailhandelsvisie te vermarkten kan de centrummanager in

samenwerking met het gemeentebestuur en externe partijen een

marketingstrategie uitwerken.

1. Merknaam

Eén van de eerste zaken die dienen te gebeuren is het definitief

vastleggen van een kernachtig en herkenbaar profiel/huisstijl voor

het handelsapparaat van Schilde en meer bepaald van het handels-

centrum, rekening houdend met de positionering van het aanbod

en rekening houdend met die troeven en voorzieningen die het

onderscheidend vermogen van de centra van Schilde mee bepalen.

Vandaag zijn er reeds heel wat verdienstelijke acties geweest, o.m.

vlaggenactie ter ere van jubileumjaar rond Hendrik Conscience, be-

bloemingsactie….De handelaars van Schilde doen reeds veel. Enige

coördinatie en eenduidigheid van acties kan hierbij van pas komen.

Schilde kan met haar speciaalzaken en hoogwaardig aanbod beslist

uitpakken met een duidelijk statement.

Huisstijl  handelaars Neerpelt Huisstijl  handelaars Bornem

2. Productbranding

De centrummanager coördineert alle acties en activiteiten die met

communicatie en ‘vermarketing’ van het product Schilde te maken

hebben. De centrummanager werkt een marketing- en communica-

tiestrategie uit, stelt een media-plan op, onderhandelt met media-

partners e.d.

De centrummanager onderzoekt wenselijkheid en haalbaarheid van

allerhande commerciële acties: geschenkbonnen, vlaggen, commer-

ciële acties met accent op parkeren en bereikbaarheid, sfeerverlich-

ting, versterken van de gezelligheid….
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3. Product making

De aantrekkelijkheid van het centrum hangt ook sterk af van bele-

ving, ambiance dankzij een sterke horeca, de organisatie van sfeer-

volle evenementen e.d. De centrummanager zorgt voor correcte

afstemming met de initiatiefhoudende instanties of organiseert zelf

in samenwerking met belanghebbenden een aantal activiteiten

(best in relatie tot de gekozen positionering). In Schilde worden

reeds jaarlijks  evenementen georganiseerd en de centrummanager

(dienst lokale economie) zal deze traditie als hefboom voor detail-

handel meepakken en verder respecteren en concreet meepakken in

het actieplan. Bedoeling is om de wisselwerking tussen evenemen-

ten en handel te versterken.

Gezelligheid wordt mede bepaald door de inrichting van het open-

baar domein, het zal de verblijfswaarde opkrikken en dus ook de

verblijfsduur. Het betreft niet enkel ingrepen van infrastructurele

aard maar ook sfeervolle elementen. De centrummanager kan hierin

een adviserende rol opnemen. Zo kan hij/zij referenties aanreiken en

beleidsnota’s opstellen en adviseren. Dit geldt eveneens ook voor de

overige beleidsdomeinen die van invloed zijn op de binnenstedelijke

ontwikkeling of ambiance (evenementen, mobiliteit, kermis, weke-

lijkse markt…).

Gezelligheid, veiligheid en netheid van de centrumstraten gaan hier

hand in hand.

Deze opsomming is niet-limitatief. Wel geeft deze aan dat het cen-

trummanagement zowel binnen de gemeentelijke organisatie als

daarbuiten initiërende, coördinerende en uitvoerende activiteiten

kan opzetten binnen een breed gedragen koepelvisie.

Vest stelt de gemeente Schilde in 2013 in overleg met de KMO-raad

of handelsverenigingen een actieplan op met uitgewerkte fiches per

actie en met opgave van timing, budgettering en verantwoordelijke

uitvoerder.

4. Financiering

Koken kost geld. Best wordt er nagedacht over een structurele fi-

nanciering van gezamenlijke promotie waarbij ook de ondernemers

een billijke bijdrage leveren aan de promotie van Schilde als winkel-

gemeente of van de kernen Schilde en ’s-Gravenwezel. Vandaag is

de financiering afhankelijk van vrijwillige bijdrage van een aantal

ondernemers. Best draagt iedereen in het centrum zijn steentje hier-

toe bij. Een door de gemeente georganiseerde inning heeft als

voordeel dat

- de parameters van de bijdrage door iedereen gekend en helder

zijn.

- Ook formulezaken hierbij betrokken worden

- …net zoals commerciële dienstverstrekkers en horeca (vaak

moeilijker te bereiken)

- vele kleintjes één groot maken

- de gemeente ook een bijdrage kan leveren als co-financierder,

in de vorm van financiële, personele of logistieke ondersteuning

Bovendien kan met de eigenaar van Schilmart ook afgesproken

worden om te investeren in een binnenstedelijk promotiefonds.
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Bijlage 1 Cijfers prognose en huishoudenssamenstelling

Huidige en toekomstige bevolkingsomvang Schilde en buurgemeenten

2011 2015 2020 2025 2030

Schilde 19.431 19.148 18.754 18.460 18.291

Brecht 27.801 29.238 30.256 30.937 31.462

Ranst 18.424 18.489 18.637 18.758 18.873

Schoten 33.600 33.470 33.577 33.637 33.741

Wijnegem 9.039 9.053 9.082 9.107 9.155

Wommelgem 12.373 12.515 12.612 12.646 12.681

Zoersel 21.415 21.862 22.175 22.437 22.643

Huishoudenssamenstelling Schilde en buurgemeenten (2008)

1persoo

ns

2persoo

ns

3persoo

ns

4persoo

ns

5persoo

ns

6+perso

ons

Schilde 23% 37% 16% 16% 6% 2%

Brecht 21% 36% 17% 17% 6% 2%

Ranst 23% 35% 17% 18% 6% 2%

Schoten 27% 36% 15% 14% 5% 2%

Wijnegem 27% 37% 15% 14% 5% 1%

Wommelgem 26% 35% 17% 15% 5% 2%

Zoersel 21% 36% 16% 18% 6% 2%



59

Bijlage 2 Functiekaart Schilde
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Bijlage 3 Methodiek bepaling bezoekmotieven

Het onderscheid tussen winkelcentra die voornamelijk uit recreatie-

ve overwegingen bezocht worden, winkelcentra die overwegend om

doelgerichte bezoekmotieven bezocht worden, winkelcentra die

overwegend bezocht worden voor het doen van boodschappen en

winkelcentra die om andere motieven bezocht worden is van groot

belang voor de toekomstige detailhandelsstructuur. De bezoekmo-

tieven worden als volgt bepaald:

• Winkelcentra met een hoge concentratie van winkels die zich

overwegend richten op vergelijkend en recreatief winkelen. In

dergelijke centra bevindt zich een hoge concentratie van mode-

speciaalzaken, warenhuizen en diverse andere functies die het

verblijf in een dergelijke omgeving sterk veraangenamen.

• Winkelcentra of winkelconcentratiegebieden die overwegend

doelgericht bezocht worden. In dergelijke centra bevindt zich

een hoge concentratie van winkels in overwegend doelgericht

aangekochte artikelen (o.a. hypermarkten, bouwmarkten, tuin-

centra, grootschalige electro / grootschalige sport / grootschalige

speelgoed / grootschalige huishoudelijke artikelen / grootschali-

ge mode).

• Winkelcentra met overwegend winkels op het gebied van dage-

lijkse artikelen (supermarkten tot bijvoorbeeld een omvang van

maximaal circa 2.000 m2 wvo, foodspeciaalzaken en non-food

artikelen die met een hoge frequentie gekocht worden) worden

gedefinieerd worden als boodschappencentra.

• Winkelcentra of concentratie van winkels bij stations, ziekenhui-

zen, e.d. factory outlet centra, sterk gethematiseerde winkelcen-

tra aangemerkt worden als speciale, zeer bijzondere winkelge-

bieden.

• Winkels die geen deel uitmaken van een winkelcentrum of con-

centratiegebied zullen gerekend worden tot de verspreide be-

winkeling.

Voor het bepalen van de bezoekmotieven zullen wij alle winkels

beoordelen op hun bezoekmotieven. Hierbij worden de volgende

uitgangspunten gehanteerd:

Branche Recreatief Doelge-

richt

Bood-

schappen

Motorvoertuigen X

Niet-gespecialiseerde kleinhandel in diepvriesprod X

Niet-gespecialiseerde kleinhandel in voeding

vvo<100

X

Superettes (vvo 100-400 m²) X

Supermarkten (vvo 400 – 3.000 m²) X

Grootschalige supermarkten (vvo > 3.000 m²) X

Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel voed. X

Nachtwinkels X

Automatenshops X

Grootwarenhuizen (vvo > 2.500 m²) (Inno, Hema) X

Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in win-

kels (vvo < 2.500 m²)

X

Groenten en fruit X

Vlees en vleeswaren X

Vis X

Brood, banketbakkerswerk en suikerwerk X

Dranken X
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Branche Recreatief Doelge-

richt

Bood-

schappen

Tabaksproducten X

Zuivelproducten en eieren X

Overige voedings- en genotmiddelen in gespec.

Winkels

X

Reformartikelen en natuurvoeding X

Onderdelen en accessoires van auto's X

Apotheken X

Medische en orthopedische artikelen X

Reukwerk en cosmetica (parfumerie) X

Reukwerk en cosmetica (drogist) X

Textiel X

Bovenkleding voor heren, dames en kinderen X

Bovenkleding voor heren X

Bovenkleding voor dames X

Baby- en kinderkleding X

Onderkleding, lingerie, strand- en badkleding X

Kledingaccessoires X

Schoeisel X

Lederwaren en reisartikelen X

Meubels < 400 M² > 400 M²

Artikelen voor verlichting en woninginrichting < 400 M² > 400 M²

Woningtextiel < 400 M² > 400 M²

Grote huishoudapparaten X

Kleine huishoudapparaten X

RTV-apparatuur X

Huishoudelijke en luxe artikelen X

IJzerwaren verf en bouwmaterialen X

IJzerwaren verf en bouwmaterialen (vvo > 400 m²) X

Branche Recreatief Doelge-

richt

Bood-

schappen

Boeken, kranten (type boekenwinkel) X

Boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoef-

ten (type krantenwinkel)

X

Vaste en vloeibare brandstoffen X

Sport- en kampeerartikelen

(sportwinkels)

<400 m² >400 m²

Sport- en kampeerartikelen

(kampeerwinkels)

X

Bloemen en planten X

Horloges en sieraden X

Optische en fotografische artikelen X

Wand- en vloerbekleding < 400 m² > 400 m²

Kantooruitrusting en computers X

Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten X

Spellen en speelgoed < 400 m² > 400 m²

Wapens en munitie X

Fietsen X

Kinderwagens X

Naai- en breimachines X

Postzegels en munten X

Huisdieren en benodigdheden daarvoor X

Souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze

art.

X

Overige gespecialiseerde kleinhandel in winkels,

n.e.g.

X

Tuinbenodigdheden (tuincentrum) X

Motorbrandstoffen X

Antiquiteiten X
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Branche Recreatief Doelge-

richt

Bood-

schappen

Tweedehandsgoederen X

Kadoshop X

Geluid- en beelddragers (LP's, Video's, CD's enz.) X

Kapsalon X

Pedicure X

Medisch (artsen & specialisten) X

Zonnecentra en fitnesscentra X

Overig persoonlijk (vrije beroepen) X

Banken & postkantoren X

Verzekeringsmaatschappijen X

Reisbureaus X

Uitzendbureaus X

Bioscopen, casino's en gokhuizen X

Videotheken & CD-verhuurbedrijven X

Artotheek, galerie X

Belwinkels X

Overig zakelijk (vrije beroepen: makelaars- advo-

caten

X

Schoen- en sleutelmakers X

Stomerij, wasserette & chemisch reinigers X

Foto-ontwikkel- en afdrukservice X

Garagehouders (reparatie) X

Overig ambachtelijk X

Fast-food zaken X

Cafés X

Restaurants X

Kleine restauratie met zitgelegenheid X

Kleine restauratie zonder zitgelegenheid (frituur, X

Branche Recreatief Doelge-

richt

Bood-

schappen

broodjes)

Hotels X

Overige horeca X

Leegstand
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Bijlage 4 aanbod winkelgebieden gemeente Schilde

Centrum Schilde

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Levensmiddelen 18 846 19 796 19 761

Persoonlijke verzorging 5 568 4 518 5 625

Dagelijkse artikelen 23 1.414 23 1.314 24 1.386

Warenhuis 0 0 1 500 1 319

Kleding en mode 28 3.993 29 4.127 27 4.116

Schoenen en lederwaren 4 700 4 656 4 656

Juwelier en optiek 7 377 7 377 7 377

Huishoudelijke en luxe

artikelen

3 425 3 425 3 425

Antiek en kunst 1 140 1 140 1 110

Sport en spel 3 286 3 286 2 246

Hobby 5 403 3 175 2 45

Media 3 480 4 530 4 544

Dier en plant 5 1.576 4 1.532 2 1.272

Bruin- en witgoed 3 458 4 736 3 638

Fietsen en autoaccessoi-

res

0 0 0 0 0 0

Doe-het-zelf 1 300 0 0 0 0

Wonen 6 2.126 6 2.121 6 1.979

Detailhandel overig 3 222 3 222 4 277

Niet-dagelijkse artikelen 72 11.446 72 11.827 66 11.004

Totaal detailhandel 95 12.860 95 13.141 90 12.390

2010 2011 2012

Horeca 18 17 17

Cultuur 0 0 0

Ontspanning 3 2 2

Totaal vermaak 21 19 19

Verhuur 0 0 0

Ambacht 10 9 10

Financiele instelling 11 12 12

Particuliere dienstverlening 16 16 15

Totaal diensten 37 37 37

Totaal overige voorzienin-

gen

58 56 56

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Leegstand/onder ver-

bouwing

4 770 8 1.270 13 1.955
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Schil Mart

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Levensmiddelen 1 1.600 1 1.503 1 1.503

Persoonlijke verzorging 0 0 0 0 0 0

Dagelijkse artikelen 1 1.600 1 1.503 1 1.503

Warenhuis 0 0 0 0 0 0

Kleding en mode 0 0 0 0 0 0

Schoenen en lederwaren 0 0 0 0 0 0

Juwelier en optiek 0 0 0 0 0 0

Huishoudelijke en luxe

artikelen

0 0 0 0 0 0

Antiek en kunst 0 0 0 0 0 0

Sport en spel 1 2.800 1 2.800 1 2.800

Hobby 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 0 0

Dier en plant 0 0 0 0 1 500

Bruin- en witgoed 1 900 1 830 1 830

Fietsen en autoaccessoires 0 0 0 0 0 0

Doe-het-zelf 1 7.500 1 10.000 1 10.000

Wonen 0 0 0 0 0 0

Detailhandel overig 0 0 1 1.500 1 1.500

Niet-dagelijkse artikelen 3 11.200 4 15.130 5 15.630

Totaal detailhandel 4 12.800 5 16.633 6 17.133

2010 2011 2012

Horeca 1 1 1

Cultuur 0 0 0

Ontspanning 0 0 0

Totaal vermaak 1 1 1

Ambacht 0 0 0

Financiele instelling 0 0 0

Particuliere dienstverlening 1 1 1

Totaal diensten 1 1 1

Totaal overige voorzienin-

gen

2 2 2

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Leegstand/onder ver-

bouwing

0 0 1 500 0 0
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Schilde Bergen

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Levensmiddelen 3 255 3 255 3 255

Persoonlijke verzorging 1 35 1 35 1 35

Dagelijkse artikelen 4 290 4 290 4 290

Warenhuis 0 0 0 0 0 0

Kleding en mode 0 0 0 0 0 0

Schoenen en lederwaren 0 0 0 0 0 0

Juwelier en optiek 0 0 0 0 0 0

Huishoudelijke en luxe

artikelen

0 0 0 0 0 0

Antiek en kunst 0 0 0 0 0 0

Sport en spel 0 0 0 0 0 0

Hobby 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 0 0

Dier en plant 0 0 0 0 0 0

Bruin- en witgoed 0 0 0 0 0 0

Fietsen en autoaccessoires 0 0 0 0 0 0

Doe-het-zelf 0 0 0 0 0 0

Wonen 0 0 2 140 2 140

Detailhandel overig 0 0 0 0 0 0

Niet-dagelijkse artikelen 0 0 2 140 2 140

Totaal detailhandel 4 290 6 430 6 430

2010 2011 2012

Horeca 1 1 1

Cultuur 0 0 0

Ontspanning 0 0 0

Totaal vermaak 1 1 1

Ambacht 2 1 1

Financiele instelling 0 0 0

Particuliere dienstverlening 0 0 0

Totaal diensten 2 1 1

Totaal overige voorzienin-

gen

3 2 2

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Leegstand/onder ver-

bouwing

0 0 0 0 0 0
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Kerkplein

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Levensmiddelen 2 95 2 95 2 95

Persoonlijke verzorging 0 0 0 0 0 0

Dagelijkse artikelen 2 95 2 95 2 95

Warenhuis 0 0 0 0 0 0

Kleding en mode 0 0 0 0 0 0

Schoenen en lederwaren 0 0 0 0 0 0

Juwelier en optiek 0 0 0 0 0 0

Huishoudelijke en luxe

artikelen

1 24 1 24 1 24

Antiek en kunst 0 0 0 0 0 0

Sport en spel 0 0 0 0 0 0

Hobby 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 0 0

Dier en plant 0 0 0 0 0 0

Bruin- en witgoed 0 0 0 0 0 0

Fietsen en autoaccessoires 0 0 0 0 0 0

Doe-het-zelf 0 0 0 0 0 0

Wonen 0 0 0 0 0 0

Detailhandel overig 0 0 0 0 0 0

Niet-dagelijkse artikelen 1 24 1 24 1 24

Totaal detailhandel 3 119 3 119 3 119

2010 2011 2012

Horeca 3 3 3

Cultuur 0 0 0

Ontspanning 0 0 0

Totaal vermaak 3 3 3

Ambacht 1 1 1

Financiele instelling 0 0 0

Particuliere dienstverlening 0 0 0

Totaal diensten 1 1 1

Totaal overige voorzienin-

gen

4 4 4

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Leegstand/onder ver-

bouwing

0 0 0 0 0 0
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Centrum ’s-Gravenwezel

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Levensmiddelen 9 2.339 8 2.208 8 2.208

Persoonlijke verzorging 2 169 2 169 2 169

Dagelijkse artikelen 11 2.508 10 2.377 10 2.377

Warenhuis 0 0 0 0 0 0

Kleding en mode 5 389 5 364 5 364

Schoenen en lederwaren 1 170 1 170 1 170

Juwelier en optiek 2 115 2 115 2 115

Huishoudelijke en luxe

artikelen

1 60 1 60 1 60

Antiek en kunst 0 0 0 0 0 0

Sport en spel 0 0 0 0 0 0

Hobby 1 45 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 0 0

Dier en plant 1 80 1 80 1 80

Bruin- en witgoed 0 0 0 0 0 0

Fietsen en autoaccessoires 1 110 1 110 1 110

Doe-het-zelf 1 317 1 317 1 317

Wonen 5 1.190 5 1.190 5 1.190

Detailhandel overig 0 0 0 0 0 0

Niet-dagelijkse artikelen 18 2.476 17 2.406 17 2.406

Totaal detailhandel 29 4.984 27 4.783 27 4.783

2010 2011 2012

Horeca 9 9 10

Cultuur 1 2 2

Ontspanning 2 1 1

Totaal vermaak 12 12 13

Verhuur 1 1 1

Ambacht 4 4 4

Financiele instelling 4 4 4

Particuliere dienstverlening 3 3 4

Totaal diensten 12 12 13

Totaal overige voorzienin-

gen

24 24 26

2010 2011 2012

vkp m²wvo vkp m²wvo vkp m²wvo

Leegstand/onder ver-

bouwing

1 130 4 740 3 390


