West-Vlaanderen is de tweede
grootste shoppingprovincie
Jan Bart Van In, hoofdredacteur

Met 11.300 winkels waarvan er bijna 9.000 zelfstandig worden uitgebaat, is West-Vlaanderen de provincie van
de handelaars bij uitstek. Het provinciebestuur lanceert het provinciale initiatief BIZ West om handelaars met
innovatieve ideeën een duwtje in de rug te geven.
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Figuur 1. Aantal handelspanden en WVO per 1.000 inwoners (2017)
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Tabel 1. Aantal & type handelspanden in Vlaanderen, evolutie 2008-2018

14.395

12.501

7.085

6.084

12.569

10.698

6.883

5.801

13.349

11.278

-2.071

Horeca

7.304

7.047

3.539

3.345

6.187

5.784

3.816

3.506

6.858

6.357

-501

Cultuur

451

419

143

141

282

286

184

132

361

400

39

1.871

1.793

1.102

1.243

1.853

1.918

1.348

1.281

1.804

1.784

-20

/

West-Vlaanderen Werkt 2018 #3

Type handelspand
Detailhandel s.s.

Transport en brandstoffen

385

571

139

324

371

485

137

293

391

418

27

Diensten

7.233

6.966

3.682

4.219

6.452

6.478

3.950

4.063

6.617

6.320

-297

Leegstand

2.162

3.328

1.099

1.846

1.262

2.421

742

1.480

1.614

2.434

820

33.801

32.625

16.789

17.202

28.976

28.070

17.060

16.556

30.994

28.991

-2.003

Ontspanning

Totaal

42

Bron: Locatus, Provincies in Cijfers. Verwerking: POM West-Vlaanderen.

Een bekend fenomeen is de
toenemende leegstand van
handelspanden vooral in de
centrumsteden. In de jongste tien jaar
gaat het in gans Vlaanderen over een
forse toename van 4.630 (+40%).
Als we de situatie geografisch bekijken,
dan blijkt dat enkel Limburg een
lichte groei kent in het totaalaantal
handelspanden. Maar ook daar is het
aandeel van de leegstaande locaties in
opmars.

Meer cultuur in WestVlaanderen
West-Vlaanderen gaat mee in de
nationale trend van de uitdunning
van het aantal handelspanden: van
30.994 naar 28.991, dat zijn er 2.000
minder in tien jaar. Ook hier situeert de
afname zich vooral bij de detailhandel
en de horeca. Opmerkelijk is dat de
kustprovincie in tegenstelling tot de
algemene Vlaamse trend (en meer nog
dan in Oost-Vlaanderen) in 2018 meer
handelszaken herbergt die gericht zijn
op cultuur: van 361 naar 400, dat is een
aanwinst van 39 cultuurtempels in de
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