
 

      
Hoe ondernemersvriendelijk zijn de Limburgse gemeenten? 

 

HIGHLIGHTS 
 

MEEST ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTE: 

(gemiddelde score op 10 ondernemersvriendelijkheid o.v.v. mobiliteit, fiscaliteit, ruimte en dienstverlening)  

TOP 5:      

1. LANAKEN (7,1) 

2. Bilzen (7,1)  

3. Tessenderlo (7,0) 

4. Meeuwen-Gruitrode (6,8)  

5. Dilsen-Stokkem (6,7) 

LOW 5:   

1. Maaseik (4,5) 

2. Sint-Truiden (5,1) 

3. Beringen (5,2) 

4. Hasselt (5,2) 

5. Maasmechelen (5,5)

 

TOP 5 ACTIEPUNTEN voor de gemeenten: 

1. MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID (++) (61% zet dit in top 3) 

2. Lagere lokale belastingen (=) (48%) 

3. Meer betrokkenheid bij het beleid (++) (46%) 

4. Vlottere vergunningsprocedures (=) (43%) 

5. Ruimte om te ondernemen (----) (37%) 

 

BESTE DIENSTVERLENING AAN BEDRIJVEN: 

TOP 5:      

1. TESSENDERLO (89% goed tot zeer goed) 

2. Kinrooi (80%)  

3. Dilsen-Stokkem (79%) 

4. Bilzen (79%)  

5. Lanaken (74%) 

LOW 5:   

1. Maaseik (32%) 

2. Lummen (36%) 

3. Sint-Truiden (36%) 

4. Hamont-Achel (46%) 

5. Maasmechelen (48%)

Meeste vooruitgang (i.v.m. 2012): Lanaken (+26%), Diepenbeek (+13%) en Overpelt (+12%) 

 

BESTE: 

dienst lokale economie: Lanaken en Tessenderlo (beiden 100%) en Dilsen-Stokkem (86%) 

dienst milieu: Lommel (93%), Bilzen (88%) en Tessenderlo (86%) 

technische dienst: Tessenderlo (100%), Lommel (90%) en Alken (89%) 

dienst ruimtelijke ordening: Tessenderlo (86%), Kinrooi (80%) en Dilsen-Stokkem (80%) 

dienst mobiliteit: Bilzen (86%), Lommel (80%), en Kinrooi, Diepenbeek, Meeuwen-Gruitrode en 

Tessenderlo (allen 75%) 

  



 

 

Van de Limburgse bedrijven, slechts: 

20% - wil buiten de eigen regio (eigen of naburige gemeente) verhuizen om te groeien 

36% - wordt geïnformeerd over aanbestedingen of offertevragen 

37% - zegt dat gemeente ondernemers en bedrijven voldoende bij het beleid betrekt 

44% - vindt belastingniveau gemeente gerechtvaardigd door geleverde dienstverlening 

53% - kent het aanspreekpunt voor bedrijven in hun gemeente 

58% - zegt dat gemeente investeert voldoende in infrastructuur 

62% - zegt dat gemeente zorgt voor voldoende communicatie bij wegenwerken 

64% - zegt dat zijn/haar bedrijf vlot te vinden is (voldoende bewegwijzering) 

 

2 op 5 vindt dat zijn GEMEENTE best zou FUSEREN met een naburige gemeente 

 Naast in het toekomstige Oudsbergen en Pelt is er ook in Maaseik, Diepenbeek, Bilzen, Bree, 

Lummen, Tessenderlo, Hamont-Achel en Alken de helft of meer van de ondernemers 

overtuigd.  

 KANTTEKENING: grote gemeente = betere dienstverlening voor bedrijven? 

 op Genk na, scoren de 5 grootste Limburgse gemeenten (Hasselt, Beringen, Sint-Truiden en 

Maasmechelen) uitgesproken lager als het gaat om  dienstverlening aan bedrijven.  

 

Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders willen het BEHOUD van de PROVINCIE 

LIMBURG als beleidsniveau.  

 Zij die zelf buiten Limburg wonen vinden dit zelfs nog belangrijker (6,5 op 10 versus 6 op 10)  

 67% vindt behoud van een sterke provincie Limburg belangrijk  om de economische belangen 

van de onze regio te verdedigen.  

 

TOP 10 gemeenten BURGEMEESTER met het meest oor naar de verzuchtingen van 

bedrijven en ondernemers: 

1. TESSENDERLO (80%) 

2. Bilzen (78%) 

3. Dilsen-Stokkem (76%) 

4. Lanaken (76%) 

5. Alken (72%) 

6. Meeuwen-Gruitrode (67%) 

7. Genk (63%) 

8. Kinrooi (62%) 

9. Opglabbeek (62%) 

10 Hamont-Achel en Heusden-Zolder (beiden 61%) 


