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Mesen: geen industrie in kleinste
stadje van (West-)Vlaanderen
Bart Vancauwenberghe, freelance journalist

Met iets meer dan een dozijn zelfstandigen op een inwonersaantal van 1.037 mensen, is Mesen op economisch
vlak op het eerste gezicht een vrij rustige stad. Toch beweegt er heel wat in het kleinste stadje van ons land
– zowel qua oppervlakte (3,58 km²) als qua aantal inwoners – dat onder meer heel wat oorlogstoeristen lokt.
Hoewel het stadsbestuur best wel openstaat voor geïnteresseerde bedrijven, is er eigenlijk weinig ruimte voor
industrie. Mesen heeft evenwel andere pijlen op de boog.
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