Levendige interesse voor bedrijfsvastgoed in West-Vlaanderen

Hoogconjunctuur versus
leegstaande bedrijfsruimte
Nick Vanderheyden, freelance journalist

De economie zit al enige tijd in een piek, het aantal nieuwe vacatures loopt op en de investering- en
uitbreidingskoorts is ook bij de West-Vlaamse bedrijven hoog. Toch vertaalt deze economische euforie zich
schijnbaar niet echt in het uitdunnen van de leegstaande bedrijfsruimtes in Vlaanderen, incluis West-Vlaanderen.
Een paradox van formaat? Of een kwestie van spraakverwarring? Drie experts zorgen voor opheldering.
Minister van Omgeving Joke
Schauvlieghe publiceerde in mei 2018
op vraag van volksvertegenwoordiger

Tabel 1: leegstaande bedrijfsgebouwen in West-Vlaamse centrumsteden 2010-2017
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sprake was van meer leegstand, staan
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Ook West-Vlaanderen ontsnapt niet aan een (tijdelijke) leegstand van sommige bedrijfsgebouwen.
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De talrijke kandidaten voor de herinvulling van de oude industriële site van Bekaert Textiles naar het moderne bedrijvenpark Groenbek in Waregem, illustreert de levendige
interesse voor bedrijfsvastgoed in West-Vlaanderen. Vooraan op de foto: Tine Claeys van Leiedal. (foto Leiedal)
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