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Inleiding 

 

Op 14 oktober 2018 trokken we allen naar de stembus voor de verkiezing van een nieuw 
gemeentebestuur. 

Nu de kaarten geschud zijn, de samenstelling van het nieuwe bestuur en de respectievelijke 
bevoegdheden bekend zijn, is de tijd rijp om de wensen en verzuchtingen van de ondernemers over 
te maken. Daarom slaan Ondernemend Temse, TTS Ondernemingsclub en Voka – Kamer van 
Koophandel Antwerpen-Waasland de handen in elkaar om dit verkiezingsmanifest aan de 
beleidsvoerders over te maken. 

Ondernemers die minimaal een kwart bijdragen aan de gemeentelijke ontvangsten hebben immers 
recht om gehoord én gekoesterd te worden.  

Met dit manifest wensen we op een duidelijk en constructieve wijze deze wensen te formuleren en 
met het nieuwe bestuur hierover in gesprek te gaan. 

 

Hoe scoort het huidige bestuur? 

Naar aanloop van de lokale verkiezingen van 14 oktober gaf Voka aan het onderzoeksbureau ICMA 
opdracht om een grootschalige enquête uit te voeren bij 2400 ondernemers in Vlaanderen. Gepeild 
werd naar de algemene tevredenheid bij ondernemers t.a.v. zijn of haar gemeentebestuur. 

Ook Voka Antwerpen-Waasland liet in 13 gemeenten van het werkingsgebied telefonische enquêtes 
uitvoeren waaronder de gemeente Temse. Deze steekproef bestond zowel uit kleine, middelgrote als 
grote bedrijven en werd enkel afgenomen bij bedrijven die lid zijn van Voka - Kamer van Koophandel 
Antwerpen-Waasland. De methodologie van de enquête bestond uit een telefonisch interview dat 
afgenomen werd bij een random steekproef van Voka-leden uit Temse tussen de periode van 6 juni en 
8 september 2017. Hoe scoorde Temse? 

 

Algemene tevredenheidsindex 

Op de algemene tevredenheidsindex van de regio Antwerpen-Waasland scoort Temse met een totaal 
van 31% uitgesproken tevreden ondernemers eerder laag. Indien we gaan kijken naar het aantal 
uitgesproken ontevreden ondernemers scoort Temse met 11% gemiddeld. Echter, meer dan de helft 
van de ondernemers in Temse is noch tevreden noch ontevreden. Maar liefst 58% van de bevraagde 
ondernemerspopulatie toont zich dus “neutraal”.  



 

Hiermee is Temse – samen met Brasschaat -  de gemeente met het hoogst aantal “onbesliste” 
ondernemers in Antwerpen-Waasland. Concreet betekent dit dat er voor het gemeentebestuur heel 
wat kansen liggen om via de realisatie van quick wins en nieuwe initiatieven het algemene 
tevredenheidspeil bij ondernemers snel te doen toenemen. Slechts één op tien ondernemers is 
namelijk echt ontevreden en buist het gemeentebestuur, al de rest is reeds positief of nog afwachtend. 
Mits er enkele ondernemingsvriendelijke maatregelen getroffen worden is Voka - Kamer van 
Koophandel Antwerpen-Waasland er van overtuigd dat het aantal uitgesproken ondernemers in de 
loop van de legislatuur zeker kan toenemen.  

 

Uw imago als gemeente bij ondernemers 

In de enquête werd naast algemene tevredenheid ook gepeild naar het imago van de gemeente 
Temse op acht specifieke thema’s die ondernemers na aan het hart liggen, dit zijn: fiscaliteit, ruimte, 
talent, mobiliteit, ondernemerschap, aantrekkelijkheid van de regio, internationaal en duurzame 
innovatie. 

Indien we deze thema’s één voor één gaan bekijken en benchmarken met enerzijds Vlaanderen en 
anderzijds Antwerpen-Waasland zien we dat Temse voor het overgrote deel van de thema’s een 
gemiddelde tot bovengemiddelde score behaalt. Dit is zeker het geval voor talent, ondernemerschap 
en duurzame innovatie, twee thema’s waar de ondernemers in Temse uw gemeentebestuur net iets 
beter evalueren dan het Vlaamse gemiddelde. Voor de thema’s internationaal en aantrekkelijke regio 
loopt de score van Temse gelijk met het gemiddelde voor de regio Antwerpen-Waasland die in totaal 
iets onder het Vlaams gemiddelde blijft. 

Voor drie thema’s scoort Temse echter ver onder zowel het Vlaams als het Antwerps-Wase 
gemiddelde. Deze thema’s zijn: mobiliteit, fiscaliteit en ruimte. Op alle drie de thema’s scoort Temse 
ondermaats slecht. Dit is vooral zorgwekkend voor de thema’s mobiliteit en fiscaliteit indien men weet 
dat de tevredenheidsscores voor de totale regio Antwerpen-Waasland in zijn geheel al ver onder het 
Vlaamse gemiddelde liggen en Temse hier nog aanzienlijk onderduikt. Ook het thema “ruimte” zou 
zeker de aandacht van het gemeentebestuur moeten krijgen. Voor dit thema liggen de scores van 



Antwerpen-Waasland wel in lijn met het Vlaamse gemiddelde maar niet zo voor Temse, dat nog niet 
de helft van het Antwerps-Wase gemiddelde haalt. 

 

Indien het gemeentebestuur de algemene tevredenheid ten aanzien van de 
ondernemingsvriendelijkheid wenst op te krikken zou er tijdens de volgende legislatuur dus vooral 
aandacht moeten gaan naar het mobiliteitsvraagstuk, lokale fiscaliteit en ruimte om te ondernemen. 
Uiteraard zijn verschillende aspecten van de tevredenheid inzake deze thema’s ook afhankelijk van 
beslissingen die op het bovenlokale bestuursniveau genomen worden. Toch zijn wij er van overtuigd 
dat er op lokaal niveau ook op een positieve manier aan deze thema’s gesleuteld kan worden. 
Hieronder worden alvast enkele specifieke werkpunten aangehaald. 

 

Werkpunten 

Zoals hierboven reeds aangehaald scoort de gemeente slecht op de thema’s ruimte, fiscaliteit en 
mobiliteit. Gezien het ondernemingsvriendelijk imago vooral door deze thema’s een deuk krijgt, zou 
de prioriteit van het nieuwe gemeentebestuur de komende legislatuur bij onderstaande werkpunten 
moeten liggen. 

Wat betreft het thema rond ruimte om te ondernemen, is vooral het aanbod naar bedrijfsruimtes een 
groot actiepunt. Niet alleen is er te weinig ruimte om te ondernemen, het aanbod is ook onvoldoende 
gekend volgens de ondernemers. In tweede instantie verdient ook het vergunningenbeleid extra 
aandacht. Dit gebeurt momenteel niet op een vlotte manier en er is volgens de ondernemers 
momenteel bovendien te weinig overleg bij investeringsplannen of vergunningsaanvragen tussen hen 
en het gemeentebestuur. 

Over de lokale fiscaliteit zijn de Temsese ondernemers absoluut niet tevreden. Niet alleen vinden de 
ondernemers de gemeentelijke retributies en bedrijfsbelastingen te hoog, het zijn er ook te veel. 
Bovendien vindt er volgens hen geen enkel overleg plaats over eventuele aanpassingen van belasting 
reglementen. Ook de administratieve vereenvoudiging (zoals bijvoorbeeld het werken met digitale 
aangifte) is volgens de ondernemers ondermaats. Duidelijke werkpunten die een grote impact zullen 
hebben op de tevredenheid van de ondernemers indien er toenadering gezocht wordt en er meer 
stabiliteit komt in het lokale belastingklimaat. 

Mobiliteit blijft voor alle lokale gemeentebesturen in en rond Antwerpen een groot probleem maar 
voor Temse toch nog iets meer dan voor de andere, zo bleek uit de enquête. Concreet worden 
volgende pijnpunten aangekaart: er wordt geen rekening gehouden met vrachtwagens bij heraanleg, 



de bedrijventerreinen zijn onvoldoende vlot bereikbaar en ook de bewegwijzering is ondermaats, er 
zijn noch vlotte busverbindingen noch goede fietsverbindingen van en naar de industrieterreinen 
aanwezig en ook vrachtwagenparkings met de nodige faciliteiten ontbreken. Daarnaast loopt ook de 
communicatie over de wegenwerken vaak mank, wat ook een aandachtspunt is. 

 

Samenvatting 

 

Allemaal werkpunten die aandacht verdienen maar waar wij als de ondernemersverenigingen uit 
Temse graag constructief mee over willen nadenken en samen met het gemeentebestuur aan willen 
werken. 

 

  



1. Algemeen 
Voor de ondernemers is het zeer belangrijk dat de gemeente Temse zich op de kaart zet als een 
bedrijfsvriendelijke gemeente en een positieve uitstraling geeft naar bezoekers en passanten. Dit 
moet vanaf de toegangswegen ( N16/E17) starten. Daarnaast is een opwaardering van het centrum 
van Temse ook indirect voor het bedrijfsleven positief met uiteraard een blijvende aandacht voor 
onderhoud van het openbaar domein.  
 
Wegens de belangrijke bijdrage die de ondernemers leveren aan de gemeentelijke financiën vragen 
we meer aandacht voor economie in Temse in het algemeen. Temeer de ondernemers sinds de 
laatste legislatuur minstens 1 miljoen € meer betalen per jaar en daar niets tastbaar voor in de plaats 
gekregen hebben. 
 
In de volgende hoofdstukken zoomen we dieper in op specifieke domeinen. 
 

  



2. Lokale fiscaliteit 
 

Een overzicht van de gebudgetteerde ontvangsten en effectieve belastingopbrengsten vindt u als 
bijlage 1. 

 

Enkele kerncijfers 

Hoeveel betalen de bedrijven in Temse aan OV (in euro)? 

2013 2014 2015 2016 

2.778.264,74 3.780.896,59 3.917.879,19 3.905.818,32 

 

Hoeveel dragen de bedrijven bij aan belastingopbrengsten (in euro)? 

3.803.473,64 4.743.401,36 4.885.167,75 5.506.054,06 

 

Bijdrage van de bedrijven aan de belastingopbrengsten in Temse (in %)? 

21,36 23,51 22,99 24,19 

 

 

Evolutie opcentiemen op de onroerende voorheffing  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
1.125 1.125 1.125 1.125 1.1245 1.125 1.500 1.500 1.500 1.500 944,58 

 * opcentiemen aanslagjaar 2018 = tarief 2017 : coëfficiënt 1,588 (reden: gewijzigde taakstelling en financiering provincies 
waardoor basisheffing OV Vlaams gewest vanaf AJ 2018 stijgt van 2.5% naar 3.97% van het KI)  

 
Fiscale GPS 
Door Voka – Antwerpen-Waasland werd een fiscale GPS ontwikkeld waarin de belasting die 
eenzelfde KMO of dienstenbedrijf zou betalen wordt vergeleken in elk van de 37 gemeenten uit arr. 
Antwerpen en Sint-Niklaas voor de belangrijkste belastingen zijnde: opcentiemen op onroerende 
voorheffing (OOV), drijfkrachtbelasting (motoren), belasting op bedrijfsvestiging (opp.), belasting 
tanks- en vergaarbakken).  

De resultaten van twee cases vindt u als bijlage 2.  

PS Er werd geen rekening gehouden met uitzonderingen en vrijstellingen voor vb. nieuwe vestigingen, 
nieuwe machines, stilstanden, kortingen, simultaanfactoren … 

Algemene conclusie: Temse scoort hier duidelijk ook niet goed, vnl. door de aanwezigheid van de 
drijfkrachtbelasting.  

 
 

 



Conclusies 

- Door de verhoging van de OV in 2013 (waarvan het aandeel door rechtspersonen betaald 
44% is) betalen de bedrijven 1 à 1.2 miljoen euro per jaar meer. 

- Het aandeel dat bedrijven aan de belastingopbrengsten bijdragen is gestegen van 21.4% naar 
24.2%. 

- Fiscale bedrijfsvriendelijkheid gemeenten is wel degelijk cruciaal voor 
investeringsbeslissingen 

- Door de belasting op drijfkracht scoort Temse fiscaal bedrijfsongunstig t.o.v. buurgemeenten  
- De gemeente zou kunnen beweren dat zich meer bedrijven in Temse hebben gevestigd maar 

dit geldt natuurlijk ook voor de bevolkingsaangroei door de ontwikkeling van De Zaat e.a. 
 
 
Wensen  

- Bij de stijging van de gemeentelijke opcentiemen in 2013 werden compensaties beloofd. 
Hiervan is op het terrein geen enkele indicatie genoteerd. Daarom herhalen we de vraag om 
hieraan tegemoet te komen. Ondernemers investeren in overleg en zijn constructief, na jaren 
overleg echter geen uitgevoerde compensaties is niet redelijk. 

- Een stabiel belastingkader dat rechtszekerheid en fiscale rust brengt zodat bedrijven de 
budgetten op lange termijn kunnen begroten.  

- In een open en transparant overleg met de ondernemers een modus te vinden om de 
drijfkrachtbelasting degressief te verminderen en op termijn af te schaffen. In tussentijd mag 
het huidig tarief/kW en plafond niet worden verhoogd  

  



3. Mobiliteit 
 

Algemene wensen 

- Een gestructureerde aanpak parkeerproblematiek bedrijventerreinen 
- Een betere doorstroming van en naar de kruispunten met de N16. 
- Vraag naar een visie en steun voor flankerende maatregelen bij N16-Hoogkamerstraat en 

Scheldebrug. 

 
Parkeerproblematiek  

Algemeen 

- Een optimale parkeercapaciteit met enerzijds gratis openbare plaatsen en anderzijds 
verplichting extra eigen capaciteit bij nieuwbouw 

 

TTS 

- Door de ontradende houding van het gemeentebestuur ten aanzien van een algemeen 
parkeerverbod voor vrachtwagens zijn er verschillende gesprekken geweest met dienst 
mobiliteit om voor deze aanslepende problematiek een genuanceerde aanpak te vinden, tot 
heden zonder resultaat… 

- Daarom vragen we  
o Het dossier van de beloofde parking met bijhorende faciliteiten voor vrachtwagens 

terug op te nemen (dit ten behoeve van aanleveringen/beladingen bij gevestigde 
bedrijven, maar ook voor omwonende lokale chauffeurs)  

o Waar mogelijk en in overleg parkeerhavens te realiseren.  
o In TTS zelf duidelijkheid te brengen waar wel en waar niet kan geparkeerd worden 

zoals bvb. in de Schoenstraat ter hoogte van VDAB (waar cursisten voor opleiding 
vrachtwagen en bus momenteel de parking niet op een veilige manier kunnen 
verlaten). 

o Een parkeerverbod op gevaarlijke plaatsen of straten om veiligheidsredenen enkele 
richting te maken (bv. Nederlandstraat e.a.). 

o Bedrijven te verplichten zelf voldoende eigen parkeerfaciliteiten te voorzien voor 
eigen werknemers en bezoekers 

o Sensibilisering, meer en gerichte controle en beboeten door de politie 
 

 
Nieuwe Temsebrug 
 
De Temsebrug is een slagader voor economisch verkeer in het Waasland. Naast de Kennedytunnel is 
de brug bovendien de enige mogelijkheid om met gemotoriseerd verkeer de Schelde te kruisen. De 
brug is een onderdeel van de gewestweg N16 die de E17 met de A12 verbindt. Omwille van het 
belang van de verkeersader werd in 2009 een nieuwe brug – die parallel loopt met de oude – in 
gebruik genomen om de wegcapaciteit te verdubbelen. De oude brug is al in gebruik sinds 1955 en is 
erg onderhevig aan slijtage en kostelijk onderhoud.  



De oplapwerken aan de huidige werken aan de Scheldebrug hebben een enorme impact op 
filevorming, reistijdverlies en economische aantrekkingskracht voor onze bedrijven. De 
aangekondigde werken in 2019 noodzaken een krachtdadige aanpak door overleg met de bouwheer 
De Vlaamse Waterweg, door overleg met de gemeenten voor flankerende maatregelen (anti-
sluipverkeer, etc). 
 

Daarom vragen we de steun van de gemeente om de eis voor een nieuwe Temsebrug op korte 
termijn te ondersteunen. 

 

Veiligheid  

Omwille van veiligheid en leefbaarheid vragen we 

- de beloofde 50km/u toe te passen in de TTS zone 
- minstens suggestiestroken aan te leggen voor zwakke weggebruikers. 
- de beloofde ANPR camera’s voor De Zaat en de TTS zone versneld installeren. 

  



4. Ruimte om te ondernemen 
Omwille van het feit dat  

- de gemeente Temse haar taakstelling inzake het creëren van voldoende ruimte voor 
bedrijvigheid niet heeft behaald  

- omwille van de gunstige ligging er een continue vraag is naar nieuwe bedrijventerreinen  
- er momenteel geen enkel aanbod is aan greenfields 
- Temse haar economische aantrekkingskracht hierdoor verliest en geen extra tewerkstelling 

kan worden gecreëerd  

vragen we om extra ruimte voor bedrijvigheid te ontwikkelen.  

De herbestemming van de steenbakkerij van Steendorp biedt alvast mogelijkheden als KMO-zone.  

 

  



5. Arbeidsmarkt 
Welt (Werk Ervaring- en LeerTraject) is een project van de Vlaamse regering en Voka – Kamers van 
Koophandel om het werkplekleren bij bedrijven te promoten en te ondersteunen. Hiervoor 
organiseert Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland lerende netwerken in haar regio.  

Sedert 2017 hebben inmiddels een 40-tal Wase bedrijven deelgenomen aan een Welt-traject, 
waaronder ook diverse bedrijven uit Temse (AVA Papierwaren, Gilbert De Clercq, HDB, Option Tape 
Specialties, VRD, Bio Electric).  

De Welt-bedrijven hebben kennis kunnen maken met organisaties die in de regio actief zijn op het 
vlak van opleiding en begeleiding van werkzoekenden, ze hebben de kans gekregen om deel te 
nemen aan een exclusieve Talentenmarkt en hun deelnemende HR-verantwoordelijken vormen een 
actief netwerk. 

Vorig jaar kon Voka rekenen op de medewerking van de stad Sint-Niklaas en haar lokale 
industriekring Bepasin om het Welt-project en meer specifiek de Talentenmarkt te promoten en te 
ondersteunen.  

Tijdens een Talentenmarkt tracht men werkzoekenden aan de hand van hun talent gericht te 
koppelen aan bedrijven met passende openstaande vacatures. De eerste editie in Sint-Niklaas was 
een succes daar men 56 werkzoekenden heeft weten te matchen aan 14 uiteenlopende bedrijven die 
zich hiervoor hadden ingeschreven.   

Tijdens de Welt-sessies vangt Voka heel wat verzuchtingen en wensen op om de lokale arbeidsmarkt 
beter te laten aansluiten op de behoeften van de bedrijven. Deze terugkoppeling naar het lokale 
beleid versterkt de dialoog en is zinvol voor zowel de bedrijven als het lokale bestuur. Ook in 2019 
plant Voka opnieuw een exclusieve Welt Talentenmarkt.  

Gezien de deelname van bedrijven uit Temse, zou een promotie hiervan door het lokale bestuur van 
Temse meer dan een opportuniteit zijn.. 

 

 

 

 

 

  



6. Overleg 
Een gestructureerd overleg met de verschillende verenigingen, zoals ze heden 3 maandelijks bestaat, 
moet zeker worden behouden. De besproken items en de aangereikte oplossingen moeten worden 
meegenomen en aangepakt worden door het economisch beleid. 

  



7. Varia 
 

Onderhoud van het openbaar domein 

We vragen 

- Een betere en snellere aanpak bij het onderhoud van het wegdek. 
- Controle op zwerfvuil. 

 

 

Studie reconversie TTS Zone 

De studie over de reconversie van de TTS Zone is een positief gegeven maar mag in geen geval 
gebruikt worden om de aanpak van dringende problematieken uit te stellen. 

De praktische uitvoering van deze studie is een lange termijn optie waar de oplossing voor bepaalde 
problemen zich aandienen om op een korte termijn te realiseren. 

 

 

Veiligheid bedrijventerreinen           

We vragen 

- camera’s (ANPR) 
- beveiliging zwakke weggebruiker door bijvoorbeeld het plaatsen van LED-flashlichten bij 

gevoelige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers  
bv. TTS : oversteken Eurolaan-Hoogkamerstraat-Kapelanielaan,  
bv. De Zaat : oversteek van en naar de polder in de Afschrijverslaan en in de Frank Van 
Dyckelaan. 

- een gestructureerde aanpak parkeersproblematiek bedrijventerreinen 
 

 

Uitvoering werken N16/Hoogkamerstraat           

We vragen om de hinder voor de bedrijven bij de uitvoer van de werken ter hoogte van het kruispunt 
N16/Hoogkamerstraat tot een minimum te beperken en de bedrijven optimaal te informeren 
omtrent planning en uitvoeringsfases 

 

  



8. Conclusie 
 

De drie ondernemersorganisaties Ondernemend Temse, TTS Ondernemingsclub en Voka – Kamer van 
Koophandel Antwerpen-Waasland wensen van het toekomstig gemeentebestuur een krachtdadig 
beleid met meer aandacht voor haar ondernemers. 

Laat dit manifest een basis zijn voor overleg en samenwerking naar oplossingen. 

 

 

 

  



Bijlage 1. 

Gebudgetteerde ontvangsten 

 TEMSE 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 5.863.554 8.196.306 8.422.794 8.536.919 8.897.248 

Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.835.262 9.489.789 9.437.003 9.709.119 9.766.307 

Motorrijtuigen 415.370 450.847 467.569 457.019 470.966 

Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels 26.800 47.500 47.500 47.500 47.500 

Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 9.400 9.541 9.684 9.829 9.977 

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 8.500 8.628 8.757 8.888 9.022 

Leggen riolen       1.000 1.000 

Ontgraving 500 500 500 500 500 

Afgifte zakken, klevers, recipiënten 599.865 608.863 617.996 627.266 636.675 

Andere belastingen inzake openbare hygiëne 50         
Algemene bedrijfsbelasting 429.000 358.435 363.812 369.269 374.808 

Drijfkracht 515.000 518.146 525.918 533.807 541.814 

Taxidiensten 2.617 2.656 2.696 2.736 3.387 

Reclameborden 23.000 27.000 30.000 30.000 30.000 

Andere bedrijfsbelastingen       684.000 342.000 

Plaatsrecht markten 19.000 25.375 25.756 26.142 26.534 

Plaatsrecht kermissen 4.000 5.075 5.151 5.228 2.567 

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 9.500 9.643 9.788 9.935 14.500 

Terrassen, tafels, stoelen 745 756 767 779 790 

Andere inname openbaar domein 75.509 85.765 95.000 116.000 116.500 

Parkeren 45.000 50.750 51.511 52.284 53.068 

Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 20.000 20.300 20.605     
Bouwen 10.500 10.658 10.818 10.980 11.145 

Niet-bebouwde gronden 49.500 53.743 53.743 53.743 53.743 

Krotten, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen 22.000 22.330 18.000 18.000 18.000 

Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten 50 50 5.000 5.000 5.000 

Tweede verblijven 18.000 23.000 54.000 54.000 54.000 

Algemene gemeentebelasting 750.297 761.551 772.974 784.569 796.337 

Overige andere belastingen 500 508 516 524 532 

Boetes 6.500 6.500 6.500 6.500 4.500 

Belastingsopbrengst 17.760.019 20.794.215 21.064.358 22.161.536 22.288.420 

 

  



Jaarrekeningen 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 6.123.466 6.314.238 8.592.947 8.904.271 8.876.860 

Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.077.037 8.307.981 8.509.493  9.260.361 10.052.881 

Motorrijtuigen 383.938 509.498 453.212 402.766 519.526 

Andere aanvullende belastingen          
Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen           
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, 
uittreksels 

49.939 46.283 43.745 61.164 50.905 

Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 9.296 7.550 7.135 11.075 8.925 

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 7.683 7.017 6.777 7.595 7.110 

Andere belastingen op de afgifte van administratieve 
stukken           
Andere belastingen op prestaties           
Leggen riolen 875 824 706 253 241 

Leggen trottoirs           
Andere verhaalbelastingen           
Ontgraving 500 250       
Afgifte zakken, klevers, recipiënten 586.974 584.656 611.965 621.696 623.092 

Sluikstorten 550         
Reinigen openbare weg           
Andere belastingen inzake openbare hygiëne           
Algemene bedrijfsbelasting 417.355 426.500 344.718 345.095 317.430 

Exploitatie hinderlijke inrichtingen           
Drijfkracht 521.560 531.029 518.808 518.616 494.478 

Taxidiensten 2.566 3.261 2.963 3.936 3.329 

Reclameborden 21.940 21.992 35.375 30.925 29.797 

Andere bedrijfsbelastingen 373       696.000 

Plaatsrecht markten 24.510 21.152 20.051 30.819 28.502 

Plaatsrecht kermissen 4.944 2.620 2.917 2.329 1.365 

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 9.103 10.038 14.901 14.295 16.514 

Terrassen, tafels, stoelen 745 870   6.160 3.080 

Andere inname openbaar domein 116.922 95.161 114.586 118.834 111.200 

Parkeren 51.320 49.577 44.344 51.678 52.919 

Andere belastingen op het gebruik van het openbaar 
domein     

0 
    

Bouwen 10.192 10.752 9.360 8.760 8.760 

Niet-bebouwde gronden 50.478 51.584 53.543 54.755 61.971 

Krotten, verwaarloosde en ongeschikte woningen en 
gebouwen 

21.900 26.773 15.288 11.141 11.616 

Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten 4.997 730 15.996 7.519 2.632 

Tweede verblijven 21.207 24.046 18.370 25.050 29.893 

Andere belastingen op patrimonium           
Algemene gemeentebelasting 736.652 741.516 738.547 745.508 748.444 

Overige andere belastingen 995 798 809   895 

Boetes 6.920 6.198 3.645 3.380 4.005 

Belastingsopbrengst 17.264.937 17.802.896 20.180.199 21.247.980 22.762.367 
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