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Zeg nu zelf. Wat is er fijner dan winkelen op wandelafstand, kiezen voor kwaliteitsvolle producten, aangenaam vertoeven 
op een terras, genieten van een goede service? En dat alles bij de winkelier en horecaondernemer van bij ons. 

Ze zijn best met veel, die lokale ondernemers. We tellen in Oost-Vlaanderen bijna 28.000 handelspanden. Meer dan 
73.000 mensen zijn actief in de detailhandel en de horeca. Samen realiseren ze een jaarlijkse omzet van om en bij de 
10,9 miljard euro. Bovendien neemt de sector ook een belangrijke maatschappelijke rol op; die van ontmoetingsplaats 
voor inwoners en bezoekers.

Hoe indrukwekkend deze cijfers ook mogen zijn, onze lokale detailhandel staat al even onder druk. Online shoppen is 
meer dan ooit populair en de coronacrisis heeft de sector voor nooit geziene uitdagingen gesteld. Lokale ondernemers 
moeten zich van hun meest creatieve en vooral flexibele kant laten zien. Herpositioneren, specialiseren, innoveren, … 
de lokale handelaar blijft niet bij de pakken zitten.

Onze lokale ondernemers verdienen meer dan ooit een duwtje in de rug. Gelukkig is ook het beleid wakker! Lokale 
besturen en ondernemers slaan de handen in elkaar om lokaal winkelen te stimuleren en te ondersteunen. Ze creëren 
sterke campagnes die uniek aanvoelen. Overlegstructuren krijgen een duurzaam karakter. Ook het aantrekkelijk 
maken van de dorpskernen, staat op hun agenda. Lokale besturen voeren daarvoor een integraal beleid: detailhandel 
en horeca hebben namelijk sterke raakvlakken met omgeving, mobiliteit, toerisme en vrije tijd. Samen met 
ondernemers wordt nagedacht over de toekomst van de kern: van visie tot actie, van centrum naar belevingskern!
De Provincie Oost-Vlaanderen is er om zowel de lokale besturen als handels- en horecaverenigingen te informeren 
en te ondersteunen; inhoudelijk én financieel. Het provinciaal beleid gericht op lokale economie is werkelijk van 
alle markten thuis: van de opmaak van detailhandelsplannen, over het uitwerken van concrete initiatieven, tot het 
subsidiëren van de promotie van detailhandel en horeca.

Hoe begin je als lokaal bestuur, handels- of horecavereniging aan de versterking van jouw lokale economie? Door 
dit inspiratieboek ter hand te nemen, ben je al op de goede weg! Deze publicatie begeleidt je stap voor stap; van 
het vinden van interessant cijfermateriaal, over het maken van plannen, tot de concrete uitvoering. Een pak goede 
voorbeelden zorgen voor inspiratie. Nood aan concreet advies op maat? Het team Economie van de Provincie staat 
voor je klaar om samen aan het werk te gaan!

We wensen je veel leesplezier!
Team Economie

Koop lokaal! Waar anders?
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1Beginnen bij
het begin

Hoe staat onze 
detailhandel ervoor?

Meten is weten … en dus ook verbeteren. Wil je een beleid voeren 
ter ondersteuning van de lokale handelaar en horeca-uitbater? 
Dan is het goed die ondernemer en zijn leefwereld te kennen: 
hoe groot is de commerciële activiteit in de gemeente, waar zijn 
de handelszaken precies gevestigd, hoe groot is de leegstand, 
enzovoort. Minstens even belangrijk zijn de klanten en bezoekers 
die naar de gemeente komen.

Provincie Oost-Vlaanderen helpt je bij het in kaart brengen van de detailhandel in jouw stad of gemeente. 
Het dataplatform Provincies in Cijfers bundelt socio-economische gegevens die met een muisklik gemakkelijk 
te raadplegen zijn. Wil je je meer verdiepen in detailhandelscijfers en koopstroomgegevens? Dat kan! Via de 
ondertekening van een licentieovereenkomst krijgt elk lokaal bestuur gratis toegang tot het online winkeldatabestand 
van Locatus. Jaarlijks ontvang je vanuit de Provincie het rapport detailhandel, opgemaakt voor jouw gemeente. 
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Op basis van de gegevens uit de Locatus databank en de rapporten 
detailhandel, die door de Provincie Oost-Vlaanderen ter beschikking 
worden gesteld, hebben we een detailhandelsvisie voor onze stad 
uitgewerkt. Voor de promotie van Geraardsbergen als winkelstad, 
het ondersteunen van de lokale ondernemers en het aantrekken van 
nieuwe handelaars hebben we beroep gedaan op de provinciale 
subsidies. Cijfers vormen dus een basis voor het beleid en voor de 
uitwerking van doeltreffende acties. 
 
— Annemieke Van Laethem, bestuurssecretaris economische zaken bij 
Stad Geraardsbergen.

““
© Lokaal bestuur Geraardsbergen
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Waar sprokkel ik zelf 
cijfers over mijn gemeente?

Het dataplatform Provincies in Cijfers is dé plek om relevant cijfermateriaal te verzamelen over jouw gemeente. Je vindt 
er datasets over verschillende thema’s zoals wonen, onderwijs en klimaat. De cijfers zijn makkelijk te vergelijken met 
andere gemeenten of regio’s, ook in de tijd.

Ook detailhandel komt uitvoerig aan bod door middel van verschillende grafieken:
+ evolutie van het aanbod
+ evolutie van de leegstand 
+ evolutie van de winkelvloeroppervlakte
+ verhouding zelfstandigen – ketens 
+ en nog zoveel meer  

De vijf Vlaamse Provincies houden dit dataplatform up-to-date door op regelmatige tijdstippen nieuwe gegevens en 
thema’s in te laden. Je bent dus altijd verzekerd van de meest actuele cijfers.

Het dataplatform consulteer je gratis op www.provincies.incijfers.be

Beginnen bij het begin. Hoe staat onze detailhandel ervoor?
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Waar vind ik informatie over het winkelbestand 
en de leegstand in mijn gemeente?

De tool bij uitstek voor gegevens over het winkelbestand en de leegstand is ‘Locatus’. Sinds 2008 inventariseert het 
onderzoeksbureau Locatus nv het Vlaamse winkelbestand. In opdracht van de vijf Vlaamse Provincies komen de 
medewerkers van Locatus jaarlijks langs bij alle Vlaamse steden en gemeenten om het winkelbestand in beeld én in 
kaart te brengen. 

Het doel van deze inventarisatie is om zoveel mogelijk data te verzamelen over de individuele winkelpanden. Voor elk 
pand is er informatie beschikbaar zoals de oppervlakte, de branche en de ligging. Locatus neemt ook informatie op 
over de verschillende winkelgebieden in de gemeenten zoals centra, kernwinkelgebieden en baanconcentraties.

Via de Provincie Oost-Vlaanderen krijgen de Oost-Vlaamse steden en gemeenten gratis toegang tot de database. Je 
kunt er alle handelspanden in jouw gemeente op kaart bekijken, alsook de samenstelling van het aanbod. Je kunt die 
gegevens vergelijken met andere gemeenten, zelfs over de provinciegrenzen heen. 

Wil je ook graag toegang tot Locatus Online? Of krijg je graag wat advies over de correcte interpretatie van de data? 
Neem dan zeker contact op met het provinciale team Economie.

©
 Locatus

Beginnen bij het begin. Hoe staat onze detailhandel ervoor?
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Waar zijn de winkels in mijn gemeente gelegen? 
En trekken die de eigen inwoners aan?

Zijn de winkels gelijkmatig 
verspreid over de verschillende 
deelgemeenten? Hoe zit 
het met de verdeling tussen 
de branches? Gaan de 
inwoners shoppen in de 
eigen dorpskernen of worden 
ze aangetrokken door de 
buurgemeenten?

De rapporten detailhandel verzamelen verschillende datasets en maken zo een 
overzicht van de detailhandel in jouw stad of gemeente. Zo kan je volgende informatie 
terugvinden in de rapporten:
+ demografische en economische gegevens 
+ commerciële aanbod in de gemeente: aantal panden en winkelvloeroppervlakte 

(evolutie over een periode van 10 jaar)
+ commerciële leegstand 
+ verdeling naar branches
+ koopstromen: wie koopt wat, waar?

Een kant-en-klaar rapport dus dat verschillende insteken bevat voor (en over) de lokale 
detailhandel. Deze rapporten worden jaarlijks opgemaakt (begin juni). Je kan het rapport 
voor jouw gemeente gratis ophalen via www.provincies.incijfers.be.

1

 

Rapport Detailhandel - Lokeren

 

 
 

    

De provincies brengen informatie uit diverse bronnen samen en baseren hierop hun studies en analyses. Deze
kennis en ervaring staat ter beschikking van steden en gemeenten. Dit rapport kwam tot stand als
samenwerking van de interprovinciale werking Data & Analyse en de interprovinciale werking Detailhandel.

Beginnen bij het begin. Hoe staat onze detailhandel ervoor?

http://www.provincies.incijfers.be


Oost-Vlaamse detailhandel in cijfers

Netto winkelvloeroppervlakte:
3 miljoen m²

Branchering (o.b.v. handelspanden): 

Jaarlijkse omzet:
10,9 miljard euro

Werkgelegenheid detailhandel en 
horeca: 73.100 zelfstandigen en 

loontrekkenden
(11,4% van de werkgelegenheid in 

Oost-Vlaanderen)

Aantal handelszaken:
27.940 panden

20,4% 
33% 

9,9% 
36,6% 

horeca

overige panden

leegstand

detailhandel

Beginnen bij het begin. Hoe staat onze detailhandel ervoor?12
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2Plannen
maken

Wat is onze strategie?

Detailhandel, horeca en dienstverleners zorgen voor 
werkgelegenheid. Ze maken dorpskernen aantrekkelijk en zijn een 
beleving voor inwoners, bezoekers en recreanten.

Een sterke handelskern is dus in ieders belang. Maar elke kern is anders. Een kernversterkend beleid uitvoeren, is 
maatwerk. Hoe begin je daaraan? 

Een detailhandelsplan is een goede basis. Met dat plan kan je sturen op gewenste ontwikkelingen en concrete acties 
uitvoeren. Bij voorkeur in samenwerking met de lokale ondernemers. 
Wil je weten of jouw communicatie met en jouw dienstverlening voor die ondernemers kan verbeteren? Laat dan een 
QuickScan lokale economie uitvoeren. 
Wil je inschatten welke impact een nieuwe commerciële ontwikkeling in jouw stad of gemeente zal hebben op het 
bestaande aanbod en de bestaande koopstromen? Daar is een impactanalyse de uitgelezen tool voor. 

Dit zijn allemaal dienstverleningen van het provinciale team Economie. Ze maken deel uit van het Omgevingscontract. 
De kostprijs wordt berekend aan de hand van het standaard uurtarief. Stel je vraag voor analyse aan de Provincie en 
we maken geheel vrijblijvend een offerte op maat.
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Bij de opstart van de nieuwe dienst 
ondernemingen was het een 
noodzaak om een zicht te krijgen 
op de reële situatie in Buggenhout. 
De QuickScan was een schitterend 
startpunt om onze dienstverlening 
intern te screenen en de ondernemers 
te gaan bevragen. De resultaten 
hebben geleid tot een volgende stap 
om onze lokale ondernemers nog 
verder te ondersteunen, namelijk de 
opstart van een samenwerking met het 
provinciebestuur voor de uitwerking van 
een detailhandelsplan. Stap voor stap 
streven we naar een duidelijke visie en 
concrete doelstellingen in de uitbouw van 
het economische beleid voor de komende 
jaren in onze gemeente. 
 
— Annick Colpin, stafmedewerker 
ondernemingen en beleidsondersteuning 
bij Gemeente Buggenhout.

Plannen maken. Wat is onze strategie?

““
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Hoe kom ik tot een stevig onderbouwd 
detailhandelsplan voor mijn gemeente?

Hoe evolueert de detailhandel in onze gemeente? Hoe kunnen 
we de troeven van ons kernwinkelgebied beter bekendmaken? 
Wat zijn de voornaamste redenen waarom een winkelier in onze 
gemeente is gevestigd? Waar zijn bijkomende handelsvestigingen 
wenselijk en op welke locaties willen we liever geen economische 
activiteit? 

Een goed uitgewerkt lokaal economisch en ruimtelijk beleid met 
aandacht voor kernversterking geeft impulsen aan de bestaande 
detailhandel en horeca. Startende ondernemers worden 
aangetrokken en zorgen voor diversificatie van het winkelaanbod.

Het detailhandelsplan; een goed vertrekpunt

De Vlaamse overheid vraagt aan de lokale besturen een kernwinkelgebied af te bakenen en die afbakening formeel 
te maken in een detailhandelsvisie. Ze wil hen zo aansporen om een stimulerend beleid te voeren voor de lokale 
detailhandel. 

Geheel vrijblijvend is de opmaak van zo’n kernafbakening echter niet. Soms is het een voorwaarde om als 
gemeentebestuur in aanmerking te komen voor subsidies van hogere overheden. 

Bovendien kunnen eigenaars die een (voormalig) handelspand verbouwen tot woning, tijdelijke vrijstelling van 
onroerende voorheffing bekomen voor de delen die als woning zullen worden gebruikt. Is het pand gelegen in een 
kernwinkelgebied, dan kunnen enkel de verdiepingen boven de benedenverdieping worden verbouwd tot woning(en). 
Gaat het om een pand gelegen in een winkelarm gebied, dan kan het vroegere handelspand worden verbouwd tot 
één of meerdere woningen. 

Plannen maken. Wat is onze strategie?
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Het detailhandelsplan kan ook de basis vormen bij de beoordeling van inplantingsaanvragen, zowel voor het centrum 
als voor het volledige grondgebied. Eén van de beoordelingscriteria opgenomen in het Vlaamse decreet Integraal 
Handelsvestigingsbeleid (IHB) is ‘het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met 
inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden’. De instrumenten uit het decreet IHB gecombineerd met de 
gemeentelijke detailhandelsvisie, maken het mogelijk consequente beleidskeuzes te maken.

Maatwerk!

Een detailhandelsplan geeft inzicht in de spreiding van de commerciële verkooppunten in de verschillende kernen. 
Door integraal in te zetten op kernversterking, is (wordt) een toegankelijk commercieel aanbod beschikbaar voor de 
inwoners, klanten en bezoekers. 

Elke commerciële kern heeft haar eigenheid. Het ondersteunen van elke kern vraagt dan ook een analyse, visie en acties op 
maat. 

Oost-Vlaamse besturen kunnen zowel voor de opmaak van een detailhandelsplan en -visie, als de actualisatie van een 
bestaand detailhandelsplan bij het team Economie van de Provincie terecht. 

Dit detailhandelsplan omvat een economische en ruimtelijke analyse van de lokale handel, horeca en dienstverlening. 
De Provincie bespreekt de cijfers met de lokale ondernemers. Aangevuld met de resultaten van de handelaarsenquête 
die we in samenwerking met Universiteit Gent uitvoeren, komen we zo tot kwalitatieve data en een grondige analyse.

Uit de analyse worden een visie voor detailhandel en kernafbakening(en) voorgesteld. En aan de visie wordt uiteindelijk 
een actieplan gekoppeld om de economische dynamiek en de sociale leefbaarheid van de verschillende commerciële 
en/of dorpskernen te vrijwaren en te verbeteren. 

Wil je nog een stapje verdergaan en van de winkelkern een heuse belevingskern maken? In het traject dat je samen 
met de Provincie doorloopt, gaan winkelen, mobiliteit en vrije tijd hand in hand.

©
 Lokaal bestuur Laarne



18

Is onze gemeentelijke dienstverlening 
afgestemd op de behoeften van de 
ondernemers?

Welke problemen ondervinden de lokale ondernemers? En welke zijn het meest prangend? Op welke manier komen 
het beleid en de dienstverlening van het stads- of gemeentebestuur daaraan tegemoet?

De antwoorden op vragen als deze, volgen uit een ‘QuickScan lokale economie’. De scan geeft inzicht in de 
mogelijkheden en uitdagingen op vlak van economie en digitalisering voor het lokale bestuur en confronteert dat 
beeld met de actuele dienstverlening van de betrokken stad of gemeente. 

De QuickScan bestaat uit vier onderdelen, telkens vanuit een ander perspectief: 
+ vanuit data: het socio-economische profiel van de gemeente;
+ vanuit de bestaande dienstverlening: de producten- en dienstencatalogus;
+ vanuit schepenen en medewerkers: een zelfevaluatie door het lokaal bestuur;
+ vanuit ondernemers: een online bevraging van ondernemers, actief in verschillende sectoren.

Na de QuickScan hebben we inzicht verkregen in de interne processen, met name:
+ het hoe: de werking en digitalisering;
+ het aanbod: de dienstverlening en de producten;
+ de vraag: de opportuniteiten aangegeven door de ondernemers.
  
Dit alles geeft aanleiding tot concrete acties en optimalisaties van processen, dienstverlening, communicatie naar de 
ondernemers, enzovoort. 

De resultaten van de QuickScan worden samengevat in een compact eindrapport, dat als basis dient voor verdere 
actie. 

Voor lokale besturen die deelnemen aan één of meerdere trajecten binnen het EFRO-project ‘Onderneem Er Op 
Uit’ wordt de QuickScan gratis aangeboden. Na einde looptijd van het project wordt de QuickScan tegen kostprijs 
opgemaakt. Contacteer het provinciale team Economie voor meer informatie.

Plannen maken. Wat is onze strategie?
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De QuickScan lokale economie leerde ons dat het aantal actieve 
ondernemers in onze landelijke gemeente toeneemt en dat we als 
gemeentebestuur meer moeten opkomen voor de belangen van 
deze ondernemersgroep. Als “Senter” (de Sentse Economische 
Raad) hebben we nu meer aandacht voor duidelijkere en betere 
communicatie. We maakten ook werk van een startersbrief voor 
nieuwe ondernemers en een nieuwsbrief. Een echte meerwaarde voor 
de ondernemers. De QuickScan was ook een trigger om te starten met 
een aanspreekpunt voor ondernemers in onze gemeente.

— Jan Strymes, contactpersoon lokale economie bij 
Gemeente Sint-Laureins.

““

Plannen maken. Wat is onze strategie?
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Wat is de impact van bijkomende handelszaken 
op onze bestaande detailhandel? 

Wat is de economische haalbaarheid van nieuwe vestigingen? Worden er meer klanten aangetrokken en vanuit welke 
buurten of gemeenten zijn ze afkomstig?

De impactanalyses voor grootschalige detailhandel geven een antwoord op deze vragen.

Op basis van winkeldata, consumentengegevens en koopstromenonderzoek voert het team Economie van de 
Provincie impactanalyses voor detailhandel uit: het klantenpotentieel en de impact van nieuwe grootschalige 
detailhandelsvestigingen of relocaties worden op een objectieve manier ingeschat. 
Het eindresultaat is een bondig en overzichtelijk rapport dat zowel de beginsituatie (huidige winkelaanbod en 
koopstromen) als de resultaten van de simulaties weergeeft. Het toont de economische haalbaarheid van het 
voorgesteld detailhandelsproject en de herkomst van de klanten.

Dit rapport wordt toegelicht aan het schepencollege en medewerkers van het gemeentebestuur.

Plannen maken. Wat is onze strategie?
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De strategie van de Provincie in 7  krachtlijnen

De grote veranderingen in het winkellandschap laten hun effecten voelen op de sector én op de samenleving. Om 
op tijd en grondig genoeg mee te evolueren, is een doortastend beleid essentieel. Op Vlaams, provinciaal en lokaal 
niveau zijn er beleidsinstrumenten die het pad effenen.  

+ Het beleid van de Vlaamse Regering inzake detailhandel is verankerd in het decreet 
Integraal Handvestigingsbeleid (IHB). 
 
Met het decreet wil Vlaanderen duurzame vestigingsmogelijkheden voorzien voor kleinhandel 
en een toegankelijk aanbod creëren voor consumenten. Tegelijk mikt het op het versterken 
van de kernwinkelgebieden en het faciliteren van duurzame mobiliteit.  
 
Het decreet stuurt het beleid zowel op visie-, plan- als vergunningenniveau. Dankzij de 
integratie van het decreet IHB in de omgevingsvergunning, kunnen lokale besturen meer 
sturend optreden. 

+ Met haar ‘7 krachtlijnen voor een dynamisch detailhandelsbeleid en gezonde 
handelskernen’ kiest de Provincie voor een economisch en een ruimtelijk beleid op 
lange termijn. Het uitgangspunt daarbij is dat het detailhandelsbeleid zich bevindt in 
een maatschappelijke context, waar ruimte schaars is. De (inter)provinciale visie voor 
detailhandel is dan ook: 
- inzetten op kernversterking in de gemeenten, 
- een selectief en complementair aanbod mogelijk maken in de periferie,
- grootschalige detailhandel clusteren in duidelijk afgebakende zones.

Het is niet verwonderlijk dat de Provincie bij de uitvoering van haar eigen beleid inzet op een performante afstemming 
tussen de beleidsdomeinen ruimte, mobiliteit en economie.

Het nieuwe beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ zal het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
vervangen. Dit nieuwe plan is gebaseerd op onderzoek, overleg en participatie met de partnerbesturen en omvat een 
langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. 
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+ Steden en gemeenten formuleren in hun beleidsplannen de lokale uitdagingen die ze willen aangaan. Ze kunnen 
daarbij rekenen op de proactieve ondersteuning van de Provincie Oost Vlaanderen, als kenniscentrum en 
streekmotor van detailhandel. 
 
Een kernversterkend beleid wordt getoetst aan de realiteit van je stad of gemeente. Sinds 2014 vind je feiten en 
cijfers terug in de gemeentelijke feitenfiches detailhandel, de gratis rapporten die door de Provincie voor elke 
Oost-Vlaamse gemeente worden opgemaakt. Provincie Oost-Vlaanderen stimuleert ook haar besturen om een 
detailhandelsvisie op te maken. Deze visie wordt afgestemd op de doelstellingen van het decreet IHB, de Vlaamse 
en de interprovinciale detailhandelsvisie. 

Kernversterking als basis voor
vitale steden en gemeenten

Een selectief locatiebeleid
voor nieuw winkelaanbod

Detailhandelsbeleid vraagt om een 
geïntegreerde en integrale aanpak

Een structurele aanpak van het 
detailhandelsbeleid

Detailhandelsbeleid op maat
van de gemeente

Een toegankelijk basisaanbod
in buurten en kernen

Herstructureren en verdichten,
eerder dan creëren van nieuwe 
concentraties detailhandel 

1

4
5
6

3
2

7

Plannen maken. Wat is onze strategie?
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3Aan de slag
Wat kunnen we doen?

Samen met hun lokale verenigingen nemen 
steden en gemeenten tal van initiatieven om 
van hun centrum een aangename, gezellige 
en toegankelijke belevingskern te maken. Van 
het versterken van het winkelaanbod en het 
bestrijden van leegstand tot het uitgekiend 
communiceren over hun detailhandel.  

Dit hoofdstuk staat bol van concrete projecten 
die heel wat inspiratie kunnen bieden. In de 
meeste gevallen gaat het om acties gerealiseerd 
met de financiële steun van de Provincie Oost-
Vlaanderen.

Alle acties weergeven in deze publicatie is niet 
mogelijk. Dat neemt niet weg dat alle genomen 
initiatieven heel waardevol zijn, elk vanuit 
hun eigenheid, hun link met de gemeente, 
hun meerwaarde voor de lokale detailhandel, 
middenstand en horeca.

Laat je dus vooral inspireren en ga zelf aan de slag!

Foto Puur Gent ©
 Leyla Hesna
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Versterk en optimaliseer het aanbod

Zorg voor een slimme, actuele kernafbakening

Als kerngebieden slim zijn afgebakend, dan kunnen ze elkaars aanwezigheid versterken. Dus als je voor de 
keuze staat, kies dan liever voor een korte, maar mooi gevulde winkelstraat dan een lange straat of meerdere 
winkelstraten met veel leegstaande panden. 

De afbakening van een kerngebied is nooit echt helemaal ‘af’. Als je de winkelgebieden regelmatig monitort, 
dan kan je structurele verbeteringen aanbrengen. Denk op vlak van monitoring aan passantentellingen die het 
aantal bezoekers weergeven en je zo vertellen welke winkelstraten het drukst bezocht worden. Bevraag jouw 
handelaars of vraag hen of zij hun klanten willen bevragen. Je kunt ook enquêtes organiseren bij de inwoners 
om de ‘customer journey’ (de ‘reis’ die de klant aflegt bij de aankoop van een product) in beeld te brengen. 
De verzamelde informatie kan worden samengelegd met de Locatus data en de socio-economische cijfers van 
Provincies in Cijfers (zie hoofdstuk 1). Zo krijg je een heel omvattend beeld van de afbakening en hoe die ervoor 
staat. 

Kernafbakening is een zeer nuttig instrument om de detailhandel in jouw stad of gemeente te ondersteunen. 
Let wel, het doet geen uitspraak over het al dan niet toelaten van een winkel op een specifieke locatie. Het biedt 
alleen een kader voor maatregelen in de toekomst. Gevestigde winkeliers buiten de kernafbakening zijn dus 
niet verplicht om te verhuizen naar de kern. En de keuze van een handelaar om zijn winkel buiten de kern te 
vestigen, blijft vrijblijvend.
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© Stad Sint-Niklaas

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Passantentelling 
in de stadskern

van Sint-Niklaas

PROJECT

Stad: Sint-Niklaas

Samenwerkingsverband: 
Samenwerking tussen 
verschillende stadsdiensten 

Duurtijd: Passantentellingen
gebeuren over verschillende 
jaren

Doel

Met het meten van de bezoekersstromen gaat het stadsbestuur van Sint-Niklaas:
1 kernversterkende acties en evenementen uitwerken, evalueren en bijsturen
2 de gegevens via het digitaal ondernemersportaal delen met de ondernemers, zodat ook zij hun 
 verkoopstrategie kunnen verfijnen

Zowel winkeliers en horecaondernemers, als startende en gevestigde ondernemers kunnen van deze informatie 
gebruikmaken. 

Hoe?

Via het plaatsen van meetinstrumenten aan de invalswegen van het focusgebied, genereert men informatie over de 
bezoekersstromen. De resultaten van deze metingen vormen een aanvulling op de gegevens die worden verzameld 
via het gratis WIFI-netwerk in de stadskern. Bij dit laatste worden alleen bezoekers/klanten gemeten die connecteren 
via WIFI. Door verschillende meetinstrumenten te plaatsen in het focusgebied, worden alle bezoekers en passanten 
geregistreerd die er winkelen of recreëren.

Omschrijving 

In haar detailhandelsplan heeft het 
stadsbestuur van Sint-Niklaas een 
focusgebied afgebakend. In deze zone 
van de stadskern worden handel, 
beleving en ondernemerschap actief 
aangemoedigd. Detailhandel blijft de 
motor van deze ondernemende kern.
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Ga voor de ideale mix 

Geen enkele stad of gemeente wil veel leegstand in de straten. 
Zit je in deze situatie? Grijp het probleem dan aan als een 
opportuniteit om de handelskern te herschikken. Het kan de 
ideale gelegenheid zijn om te komen tot een veelzijdig en 
aantrekkelijk winkelaanbod, waar de consument uitgebreid 
van kan genieten. Die wil dagelijkse aankopen dichtbij huis 
kunnen doen, maar er ook specialiteiten vinden. Besteed 
daarom zeker voldoende aandacht aan het aantrekken en 
ondersteunen van kwalitatieve handels- en speciaalzaken. 
De dorpskernen van de toekomst zijn overigens niet enkel 
veelzijdig in hun winkelaanbod, maar streven ook naar een 
gezonde mix van woningen, winkels, horeca en vrije tijd. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Supercombiné 

PROJECT

Stad: Aalst

Samenwerkingsverband: 
Deelraad Handel en Horeca 
(H²O)

Duurtijd: Een jaar: 
inrichten inspiratiesessie voor de 
handelaars, communicatiecampagne, 
organisatie van de Supercombiné-
shoppingdag, evaluatie van het project. 
Wanneer succesvol kan dit resulteren in een 
verdere smenwerking op langere termijn. 

Omschrijving

Enerzijds is het voor startende ondernemers niet altijd eenvoudig hun innovatieve projecten kenbaar te maken en om 
te zetten in de realiteit. De drempel om een eigen winkel te starten, is vaak te hoog. Anderzijds kent Aalst gedreven 
ondernemers die hun winkelbeleving wensen te verbeteren en willen inspelen op opportuniteiten die via de markt 
worden aangeboden. Kruisbestuiving tussen de ondernemers kent heel wat voordelen. Het stadsbestuur wil deze 
samenwerking faciliteren en via dit project handelaars in contact brengen met elkaar. Nieuwe samenwerkingen 
worden getest op de Supercombiné-dag.

Doel

Samenwerking tussen handelaars bevorderen: 
+ startende ondernemers laten kennismaken met de afzetmarkt en hun concept testen
+ gevestigde handelaars met ervaring maken kennis met nieuwe winkelconcepten die inspelen op beleving 
 om de winkelstraat in het algemeen en hun eigen handelszaak in het bijzonder attractiever te maken

Hoe?

Het stadsbestuur en de Deelraad Handel en Horeca nodigen de Aalsterse handelaars uit op een inspiratiesessie: 
getuigenissen, speed dates en netwerking stimuleren samenwerking tussen de handelaars.

De Supercombiné-dag wordt via een communicatiecampagne, waaraan verschillende stadsdiensten samenwerken, 
kenbaar gemaakt. Op deze shoppingdag ‘testen’ de handelaars hun samenwerking. Randanimatie creëert meer 
gezelligheid in de Aalsterse winkelstraten.

© Stad Stad Aalst

© Stad Stad Aalst
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PROJECT

Omschrijving

1. Onderzoek naar de effectiviteit van klantenacties.
2. Stimuleren van ondernemerschap bij de leerlingen uit de 

middelbare school, door het vullen van winkeletalages.
3. Folder om de lokale handel te promoten.

Doel

Etalagestickers en folder ter promotie van de lokale handel.

Hoe?

1. Welke acties worden ontwikkeld door de lokale ondernemers 
en welke systemen van klantenbinding, zoals spaar- en 
klantenkaarten, worden gebruikt? Op basis van het overzicht 
ontwikkelt het gemeentebestuur acties ter ondersteuning van 
alle handelaars en horeca-uitbaters in Zomergem.

2. De leerlingen van de middelbare school vullen de etalage van 
een pop-up winkel met producten van hun mini-onderneming. 
Praktijkgericht leren dus. Tegelijkertijd wordt meer passage 
in het centrum gecreëerd en krijgt een leegstaand pand een 
tijdelijke invulling. Op andere leegstaande panden wordt 
een etalagesticker aangebracht met daarop de troeven van 
Zomergem als winkeldorp.

3. Het gemeentelijk zwembad en bijhorende cafetaria trekken 
heel wat publiek aan. Terwijl de kinderen zwemmen bij de 
zwemschool, worden de ouders verleid tot een winkelbezoek. 
De folder wordt in de sporthal verspreid, maar ook gebruikt bij 
evenementen om de lokale handel te promoten.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Zomergem 
het warmste winkeldorp

naar een nog warmere winkelbeleving

Gemeente: Lievegem 
(deelgemeente Zomergem)

Samenwerkingsverband: 
Lokale horeca en ZOZ – 
Zelfstandig Ondernemend 
Zomergem 

Duurtijd: Half jaar

© Gemeente Lievegem

©
 G

em
ee

nt
e 

Li
ev

eg
em



29Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Geef lokale ondernemers een financiële stimulans

Een lokaal bestuur kan een heel concreet instrument in het leven roepen om haar ondernemers 
te ondersteunen: premies of subsidies. Die komen in verschillende gedaantes en kunnen heel 
effectief zijn.

Enkele voorbeelden:
+ een startpremie of een tussenkomst in de huur kan potentiële ondernemers overhalen
 om zich te vestigen in jouw stad of gemeente;
+ met de invoering van een verhuispremie kan je potentiële ondernemers overhalen te 
 verhuizen naar het afgebakende kernwinkelgebied;
+ een renovatiepremie kan de aantrekkingskracht en de uitstraling van de handelspanden
 in het kernwinkelgebied verbeteren. 

© Het Laatste Nieuws 27-11-20 (Koen Baten) © Het Laatste Nieuws 24-12-20 (Lieke Dhondt)
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Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Organiseer informatiesessies voor ondernemers

Wil je dat jouw ondernemers op de hoogte blijven van de meest recente winkeltrends? Dat ze via netwerking elkaar 
beter leren kennen en er kan worden samengewerkt? Organiseer dan een inspiratiesessie voor ondernemers. Ook dat 
is stimuleren van ondernemerschap en het bestaande aanbod versterken!

© Gemeente Zelzate
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PROJECT

Stad: Gent

Samenwerkingsverband: 
Puur Gent vzw 

Duurtijd: Jaarlijks worden 3 
inspiratiesessies ingericht

Omschrijving

Het stadsbestuur van Gent keurde in 2018 haar Visienota 
Detailhandel en Horeca goed. Dit beleidsplan zet samen met het 
Mobiliteitsplan in op duurzame vestigingsmogelijkheden voor 
handel en horeca, leefbaarheid en duurzame mobiliteit in de 
stedelijke kern. 

De retail- en horecasector verandert evenwel razendsnel. Zo worden deeleconomie en korte keten belangrijker in het 
winkellandschap. Hoe plaats je deze fenomenen tegenover het merkbewust zijn van de consument? 

Doel

Via inspiratiesessies de Gentse retail- en horecaondernemer informeren over de laatste trends.

Hoe?

Beleving wordt steeds belangrijker. Door het inrichten van innovatieworkshops voor de Gentse handelaars en horeca-
uitbaters, worden zij geïnformeerd en geïnspireerd over de huidige trends en ontwikkelingen. 

Gastsprekers delen hun academische kennis en opgedane ondernemingsexpertise. De workshops worden 3 keer per 
jaar ingericht. Inhoudelijk worden brede (bv. digitalisering, e-commerce, open data) dan wel heel specifieke thema’s 
(bv. gezinsvriendelijke horeca, nieuwe businessmodellen in fashion, inspelen op doelgroepen studenten en toeristen) 
besproken.

Door samenwerking tussen het stadsbestuur en Puur Gent vzw zijn de inspiratiesessies breed gedragen en wordt 
gecommuniceerd naar een breed publiek van winkeliers en horecaondernemers. De sessies worden met een 
regelmaat georganiseerd.

Future proof 
retail & horeca

PUUR GENT inspireert

© Puur Gent
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Ondernemende 
inspiratie-

avonden

PROJECT

Handelsvereniging: UNIZO 
afdeling Denderleeuw 

Duurtijd: 3 inspiratieavonden
worden over een jaar 
georganiseerd.

Doel

Inrichten van inspiratiesessies voor de ondernemers van Denderleeuw.

Hoe?

Er worden drie inspiratieavonden georganiseerd met als thema’s: veranderingen in het retaillandschap, positief 
en succesvol ondernemen, online en social media marketing. Op vraag van de ondernemers, kunnen tussentijdse 
opvolgsessies worden ingericht. 

De sessies gaan door bij de handelaars van Denderleeuw zelf en/of op een inspirerende locatie.

Een gastspreker laat de 
ondernemers van Denderleeuw 
kennismaken met de nieuwe trends 
in detailhandel. Tegelijkertijd 
worden ervaringen uitgewisseld 
tijdens het netwerkmoment.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

© UNIZO afdeling Denderleeuw
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Maak een prioriteit van mobiliteit 

Lokale economie en mobiliteit zijn onlosmakelijk verbonden. 
Dat de handelszaken bereikbaar zijn voor alle vervoersmodi 
is essentieel voor de lokale ondernemer én de consument. 
Daarom is het belangrijk om ook rekening te houden met het 
mobiliteitsaspect bij de uitwerking van het beleid. 

Maak de handelskern toegankelijk

Het toegankelijk maken van onze kernen kan op verschillende manieren:
+ voorzie duidelijke wegbewijzering; 
+ onderhoud voet- en fietspaden;
+ optimaliseer het gebruik van (rand)parkings;
+ stimuleer duurzame verplaatsingen;
+ beperk de impact van wegenwerken;
+ en zoveel meer.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Parkeren 
aan de rand

maakt winkelen plezant

PROJECT

Stad: Deinze

Handelsvereniging: Deinze 
Winkelstad vzw

Duurtijd: Een jaar lang

Doel

Door consumenten te wijzen op de nabijheid en toegankelijkheid van de centrumparkings, wil het stadbestuur van 
Deinze de mobiliteitsdruk op het centrum doen afnemen, zonder te raken aan de consumentenstromen naar het 
centrum.

Hoe?

Een grootschalige communicatiecampagne:
 + parking babes en dudes in het straatbeeld
 + digitale marketingcampagne
 + fysieke communicatiedragers
 + shopping map: volledig plan van het centrum met alle handelaars en de centrumparkings

De stad Deinze zet een 
sensibiliseringscampagne 
op over de verschillende 
centrumparkings.
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“Parkeren aan de rand  
maakt winkelen plezant”

“Wagen aan de rand parkeren.
Rustig door de winkelstraten flaneren.

Hier en daar wat geld verteren.
Terras met een bezoekje vereren.

En tevreden naar huis weerkeren.”

(Copywriter Marc Bultinck)
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De Gouden
Klinker 

PROJECT

Gemeente: Kruisem

Samenwerkingsverband: 
UNIZO afdeling Kruisem 
en de Vereniging van 
centrumhandelaars van 
Kruishoutem

Duurtijd: Looptijd van de 
wegenwerken (22 maanden)

Omschrijving

De Gouden Klinker is een project opgestart door de 
handelaars van het centrum van Kruishoutem naar 
aanleiding van ingrijpende wegenwerken: de heraanleg 
van het centrum van Kruishoutem duurt bijna twee jaar.

Van zodra de klant een aankoop doet bij één van de 
deelnemende handelaars, kan hij/zij deelnemen aan 
de actie. Door prijzen te verloten onder de klanten, 
wordt het winkelen bij de getroffen ondernemers 
aangemoedigd.

Doel

Klanten belonen die ondanks wegenwerken toch de 
moeite doen om te winkelen bij de lokale handelszaken.

Hoe?

Brede communicatiecampagne door de gemeente. 
Duidelijke zichtbaarheid van de campagne bij de 
winkeliers. Via een poster wordt de ‘handelaar van de 
maand’ gepromoot en mag die de Gouden Klinker een 
maand etaleren in de winkel.

Wist je dat?

Kruisem is de eerste Winkelhiergemeente.
Om de twee jaar wordt een prijs uitgereikt aan een 
Oost-Vlaams bestuur dat zich Winkelhiergemeente 
mag noemen. De Winkelhier Award is een 
initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen dat in 
samenwerking met UNIZO Oost-Vlaanderen wordt 
georganiseerd. 

Met de uitreiking van de Winkelhier Award worden 
creatieve acties uitgelicht en de vele inspanningen 
van gemeenten en handelsverenigingen bekroond. 
Een jury kiest uit de deelnemers 3 laureaat-
gemeenten voor wie een promofilm wordt gemaakt. 
In deze filmpjes worden de ingediende acties extra 
in de kijker gezet.

De ingediende dossiers worden beoordeeld op 
basis van: de meerwaarde of impact van het 
project voor de lokale economie; de betrokkenheid 
van de ondernemers; de duurzaamheid en 
het vernieuwend karakter van het project; de 
voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.
Ding je mee naar de volgende Winkelhier Award?
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Communiceer tijdig over hinder

Staan er werken op de planning die de detailhandel zullen hinderen? Vergeet dan niet om de handelaars en de 
consumenten tijdig en correct te informeren. 

Gaat het om grote wegenwerken die lang zullen duren, overweeg dan om een digitale mobiliteitsnieuwsbrief 
aan te maken. In zo’n brief communiceren het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, het lokaal bestuur, 
middenstandsverenigingen en aannemers wegenwerken samen over de verschillende fases van de werken. Dit 
vergt onderling veel afstemming, maar levert vaak volledige, betrouwbare en tijdige communicatie op. Een grote 
meerwaarde voor iedereen die hinder zal ondervinden. 

Werfsignalisatie Werfsignalisatie 

P 309279
Afgiftekantoor 
Mechelen 1

november 2005
voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Hoe hinder voor handelaars beperken?

7e jaargang, nr 70
verschijnt maandelijks
behalve in juli en augustus

Mobi l i te i t sbr ie f
De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan 
de bereikbaarheid van handelaars tijdens wegenwerken en na
de herinrichting van een centrum. Zo was er op 25 oktober 
nog een studiedag ‘Bakker en burgemeester op één lijn’ van 
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een goede communicatie
in de verschillende fases van het project zijn van essentieel
belang om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. In deze
Mobiliteitsbrief vindt u tips om uw mobiliteitsbeleid efficiënter
naar handelaars te communiceren en om hen reeds in de 
planfase bij het beleid te betrekken.

Handelaars    

Wegenwerken hebben vaak een directe impact op het
zakencijfers van lokale handelaars. Door handelaars al in
de planfase te betrekken, worden negatieve reacties vaak
in de kiem gesmoord.

• Communiceer ruim vóór, tijdens en liefst ook na de werken.
Stem communicatie ook echt op de handelaars af, zij hebben
vaak nood aan meer en specifiekere uitleg dan de inwoners.
Het kan interessant zijn om een persoon aan te stellen voor de
communicatie tussen de handelaars, de lokale overheid, de aan-
nemers en eventuele andere partners. Bij sommige grote werven
stelt de Administratie Wegen en Verkeer bereikbaarheidsadvi-
seurs aan die die rol op zich nemen. Bij kleinere werven kan
de gemeente zelf die rol invullen, of externe hulp inschakelen.

• Een goede planning van de werken, en een goede coördinatie
van verschillende werven kan de hinder tot een minimum
beperken. Gefaseerd werken wordt aangeraden.

• Werk indien mogelijk met dynamische signalisatie. Als de han-
delaars tijdens de werken bereikbaar blijven, moet dat ook dui-
delijk gecommuniceerd worden. 

• Misschien zijn de handelaars tijdens de werken minder goed
bereikbaar met de auto, maar kan De Lijn wel voor een betere
bereikbaarheid zorgen door het inlassen van een extra halte,
een omleiding,... Extra promotie kan het gebruik van de bus
stimuleren. 
Meer info: www.delijn.be/overheden/mob_omleidingen. Contactpersonen van
De Lijn i.v.m. speciale diensten en omleidingen vindt u ook in Mobiliteitsbrief
nr. 68, pag. 4,  of op www.mobielvlaanderen.be/convenants
(Partners/Overlegorganen De Lijn).

• Als er na de werken iets verandert aan de inrichting van het
openbaar domein (autoluw/-vrij maken van het centrum, ver-
minderen van het aantal parkeerplaatsen,…) , moet ook dat
ruim op voorhand gecommuniceerd worden naar de hande-
laars. Geef hen indien mogelijk inspraak en werk eventueel met
een proefopstelling. 

• Zodra de werken zijn afgelopen, duurt het vaak nog even voor
de klanten de weg naar de middenstand terugvinden. Een
groot openingsfeest kan dat bespoedigen. Doe dat zo snel
mogelijk na af loop van de werken. 

Tips voor lokale besturen
• Geloof in je eigen zaak en principes en verkoop ze. 
• Communicatie plannen kost tijd (en geld), maar helemaal

opnieuw moeten beginnen kost nog meer.
• De Module 15 van het mobiliteitsconvenant (subsidiëring

van f lankerende maatregelen) kan in sommige gevallen de
factuur verlichten. Meer info: www.mobielvlaanderen.be/convenants 

• Communicatie is een eigen vak. Betrek de communicatie-
ambtenaar nauw in het planproces. 

• Besteed aandacht aan bijzondere doelgroepen en zeg duide-
lijk wat voor hen het voordeel is.

• Breng een positieve boodschap en goede voorbeelden.
• Vertel de meerderheid dat ze de meerheid zijn en laat het

niet over aan de ‘democratie van het de grootste mond’. 
• Als beleidsinstantie word je regisseur van partnership.
Bron: Patrick Auwerx, Mobiel 21 als spreker op de studiedag ‘Bakker en burge-
meester op één lijn’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op 25 oktober 2005.
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Bij grotere werken wordt een communicatiemanager aangeraden. Gefaseerd werken kan de bereikbaarheid vergroten.
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Arendonk: planfase

De doortocht in Arendonk, waar veel handelszaken zijn,
wordt eind 2005 en begin 2006 heringericht. De as wordt
een eenrichtingsstraat. Het doorgaand verkeer wordt
omgeleid, zodat het centrum autoluwer wordt. 
De UNIZO-werkgroep werd betrokken bij de plannen. 

Wim Hendrickx: “Al in het beginstadium stelde UNIZO ons de
vraag of ze de plannen voor de herinrichting mochten inkijken.
We vonden het belangrijk dat zij achter de plannen konden
staan, en zijn dan ook op hun vraag ingegaan. We hebben sinds-
dien geregeld overleg gehad. De samenwerking verloopt vlot.” 

Hendrickx: “We zijn nu bezig met een nieuw dossier over fiets-
paden, ook daar zullen we de UNIZO-werkgroep bij betrekken.
Het is de bedoeling dat we dat nu bij alle grotere wegenwerken
zullen doen om de overlast voor de handelaars te beperken.”

Bereikbaarheid garanderen

De stad of gemeente kunnen bij wegenwerken bereikbaar-
heidsadviseurs en/of communicatiemanagers inschakelen.
Bij grotere werken dragen ook AWV en De Lijn hun
steentje bij.

Bereikbaarheidsadviseurs AWV
Bij sommige grotere werven van het Vlaamse Gewest worden
bereikbaarheidsadviseurs aangesteld. Zij vervullen een brugfunctie
tussen de zelfstandige ondernemers en alle andere partners die
betrokken zijn bij de openbare werken in een gemeente. De
bereikbaarheidsmanager communiceert vooral van en naar de
zelfstandige ondernemers, en dat in alle fasen van de werken.
Momenteel is er een bereikbaarheidsmanager aangesteld in
Antwerpen en Vlaams-Brabant, de provincie Limburg is bezig
met de aanbesteding. Begin volgend jaar zullen ook Oost- en
West-Vlaanderen volgen. Het is de Administratie Wegen en
Verkeer die beslist bij welke werven ze worden ingezet. 

De Lijn houdt Antwerpse handelaars bereikbaar
De Lijn heeft deze zomer, samen met UNIZO en de
Mobiliteitswinkel, voor negen winkelassen in het Antwerpse
bereikbaarheidskaarten opgemaakt. Daarin stond hoe de winkel-
straten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Vorig jaar ver-
deelden De Lijn en de Antwerpse middenstand al een bereikbaar-
heidsgids voor Antwerpen. Dit jaar bracht De Lijn een f lyer uit,
die mensen aanspoort om met bus, tram of trein naar hun favo-
riete winkelstraat af te zakken. 

Meer info:
• Bereikbaarheidsmanagers: provinciale afdelingen van AWV, zie www.mobiel-

vlaanderen.be/convenants (Partners, overlegorganen / AWV)

• De Lijn: contactpersonen De Lijn, zie www.mobielvlaanderen.be/convenants
(Partners, overlegorganen / De Lijn)

Wim Hendrickx (schepen Openbare Werken Arendonk): 
“We hebben één centraal aanspreekpunt bij de werkgroep
van UNIZO, waarbij we altijd terecht kunnen. Omgekeerd
hebben zij ook een aanspreekpunt in de gemeente.”Fo
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Michel Duyts (voorzitter UNIZO-werkgroep Arendonk): “Omdat
er in het centrum van Arendonk veel handelszaken liggen, 
wilden wij van in het begin betrokken worden. Het gemeente-
bestuur heeft daar positief op gereageerd.” 

“Onze opmerkingen worden 
ernstig genomen”

Op welke vlakken heeft de lokale overheid met jullie
wensen rekening gehouden? 
Michel Duyts: “In de oorspronkelijke plannen waren alle 
parkeerplaatsen op het marktplein geschrapt. Dat leek ons 
een onmogelijke situatie. We vreesden dat onze klanten geen
parkeerplaats meer zouden vinden. Het gemeentebestuur kon
daar begrip voor opbrengen. Het marktplein blijft parkeerluw,
maar er zullen nu in de omgeving extra parkeerplaatsen
komen. Er komt ook een systeem van kortparkeren, zodat er
voldoende rotatie blijft.” 

“Een ander voorbeeld is dat er oorspronkelijk geen parkeer-
plaatsen voorzien waren voor onze klanten tijdens de werken
op het marktplein, dat toch 2 tot 3 maanden onbruikbaar zal
zijn als parkeerplaats. De gemeente zal nu een braakliggend
terrein in de buurt als voorlopige parkeerruimte inrichten.”

Tegemoetkoming voor handelaars

Om tegemoet te komen aan de gevolgen van een 
slechte bereikbaarheid voor ondernemers werkte de
Vlaamse regering onlangs een paar voorstellen uit.

Op 27 mei 2005 keurde de Vlaamse regering het ‘Derde
Waarborgbesluit’ definitief goed. Dat besluit versoepelt de 
criteria van de nieuwe Waarborgregeling voor ondernemers die
hinder ondervinden van openbare werken.  De derde waarborg-
regeling zorgt ervoor dat ze voor hun waarborg een beroep
kunnen doen op de Vlaamse overheid. Aansluitend is er een
voorstel van decreet dat een rentetoelage regelt voor onder-
nemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten
gevolge van openbare werken. Dat zou ervoor zorgen dat de
kosten van een lening kunnen worden beperkt. Het voorstel
wordt momenteel nog onderzocht. 

Meer info: www.waarborgbeheer.be 

Gistel: “Bereikbaarheid mag geld kosten”

De stad Gistel is bezig met een grondige renovatie van
haar stadscentrum. In het centrum bevinden zich veel
handelszaken. Om de communicatie naar de handelaars
rond de ingrijpende werken in goede banen te leiden,
nam het stadsbestuur zelf contact op met UNIZO. 
Samen stelden ze een bereikbaarheidscoördinator aan. 

Alles volgens plan
Roland Defreyne: “We hebben alle nutswerken kunnen aanbeste-
den aan één aannemer die alles zelf coördineert. Er is dus één
aannemer die alle leidingen in één sleuf legt. De weg wordt
daardoor maar één keer opgebroken. Daar hebben we lang naar
moeten zoeken, maar het is ons uiteindelijk toch gelukt. De wer-
ken zijn ook opgedeeld in 11 fases. De aannemer van de nutswer-
ken werkt altijd 2 fases voor de aannemer van de wegenwerken.”

Roland Defreyne, burgemeester Gistel: “Omdat de hande-
laars de grootste hinder van de ingrijpende werken zouden
ondervinden, wilden we alles doen om de overlast te beper-
ken. Ook als ons dat wat geld zou kosten.”

“De aannemer mag pas aan de volgende fase beginnen als de
vorige is afgerond. Dat kost ons wat extra geld, maar alleen zo
kunnen we voorkomen dat er vertragingen optreden. Door zo te
werken ligt de hele weg nooit helemaal open. Het grootste deel
van de handelaars blijft op die manier ook tijdens de werken
bereikbaar.”

Coördinator
Defreyne: “De stad heeft ook een bereikbaarheidscoördinator
aangesteld. Hij fungeert als knooppunt tussen het stadsbestuur,
de handelaars en de aannemers. De bereikbaarheidscoördinator
volgt de wekelijkse werfvergaderingen met de aannemers, de ont-
werpers en het stadsbestuur. Hij loopt ook regelmatig langs de
werf, om bij de handelaars en de inwoners te polsen of er proble-
men zijn met de bereikbaarheid. Hij heeft dus contact met alle
partijen en kan eventuele problemen meestal zelf oplossen. Alle
burgers die met de werken te maken krijgen, kennen hem en
iedereen heeft zijn gsm-nummer. We zijn heel tevreden met deze
manier van werken. Alles loopt vlot en we krijgen weinig of geen
klachten.” 

Brieven 
Defreyne: “Telkens als de aannemer aan een nieuwe fase gaat
beginnen, krijgen de betrokkenen een brief waarin dat wordt aan-
gekondigd en hoe lang de fase zal duren. Via het gemeentelijk
infoblad wordt ook de rest van de bevolking daarover ingelicht.”

De werken in Gistel
gebeuren in twee grote
periodes van elk ander-
half jaar. Elke periode
is opgesplitst in fases.
Een fase duurt nooit
langer dan twee maan-
den. Een handelaar is
dus nooit langer dan
twee maanden onbe-
reikbaar.

Een deel van de 
werken zijn al achter
de rug. De reacties zijn
overwegend positief.
De handelaars die nog
in de uitvoeringsfase
zitten, putten kracht
uit het idee dat hun
straat er binnenkort
ook zo zal uitzien. 

“Open kaart spelen is de beste optie”

Erik Kimpe, bereikbaarheidscoördinator in Gistel: “Werken
brengen altijd hinder met zich mee. Dat kan nu eenmaal niet
anders. Zowat alle handelaars zullen hun omzet tijdens de wer-
ken zien dalen, maar ze beseffen goed dat hun straat na de
werken een aangename winkelstraat zal worden. Het verkeer
zal er nog maar in één richting rijden, maar zal ook trager rij-
den. En hoe trager er wordt gereden, hoe meer er naar de eta-
lages gekeken wordt. Er zullen ook veel meer fietsers en voet-
gangers aangetrokken worden door de brede voet- en fietspa-
den. De handelaars zien ook dat de stad veel moeite doet om
de werken in goede banen te leiden en uitgebreid over de wer-
ken te communiceren. Dat wordt erg geapprecieerd. Mijn
ervaring is dat mensen veel kunnen verdragen, als je ze maar
bij de zaken betrekt.” 
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De Mobiliteitsbrief biedt lokale overheden informatie over hoe een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid kan uitgewerkt worden i.s.m. andere partners en overheden. Website

http://www.mobielvlaanderen.be/convenants/. Abonnement Kluwer, Klantenservice, Motstraat 30, 2800 Mechelen, tel. (gratis) 0800/30.144, fax (gratis) 0800/17.529, info@kluwer.be, 
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Peter Hofman (AWV), Annelies Horemans (De Lijn), Eddy Klijnen (VSV), Frank Leys (AWV), Sven Lieten (AWV), Willy Miermans (Hogeschool voor Verkeerskunde), Freya Verlinden 

(kabinet Van Brempt), Gert Zuallaert (Mobiel 21). Verantwoordelijke uitgever: ir. Christian Caestecker, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dept. LIN, AWV, Koning Albert II - laan 20

bus 4, 1000 Brussel © 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het belang van goede signalisatie bij wegenwerken

Handelaars ook tijdens (een gedeelte van) de werken
bereikbaar houden kan veel leed voorkomen. 
Als handelaars bereikbaar blijven, moet dat ook duidelijk
gecommuniceerd worden. 

Mia Vancompernolle (UNIZO vorming): “Zeker bij langdurige
wegenwerken kan een goede signalisatie en een goede fasering
van de werken het verschil maken tussen het wel of niet overle-
ven van een aantal van de handelaars. Een bordje ‘handelaars

bereikbaar’ is beter dan niets, maar het is eigenlijk niet vol-
doende. Zo’n bord specifieert niet of je alleen te voet, of ook
met de bus, de fiets of de auto tot bij de zaak kan geraken.
Veel werken verlopen tegenwoordig gefaseerd. Die fasering 
zou ook aangegrepen kunnen worden om de signalisatie regel-
matig aan te passen. Steden en gemeenten die werken met 
een communicatie- en/of bereikbaarheidscoördinator slagen 
er meestal het best in om de overlast voor de handelaars te
beperken.” 
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Enquête ‘klantentevredenheid’ AWV
Eind 2004 organiseerde de administratie Wegen en Verkeer (AWV) een bevra-
ging bij steden en gemeenten rond haar vijf maatschappelijke doelstellingen
(de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarbor-
gen, de verplaatsing van eenieder mogelijk maken om deel te kunnen nemen
aan het maatschappelijk leven, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaar-
heid doen toenemen en de schade aan natuur en milieu terugdringen). Een
van de belangrijkste vaststellingen was dat AWV voor bepaalde thema's nog
meer en beter kan communiceren naar steden en gemeenten. Daarom is
onder meer een communicatiecampage opgestart in diverse publicaties over
de ontsnipperingsprojecten van de administratie. De provinciale afdelingen
van AWV worden ook aangespoord om gevolg te geven aan concrete regiona-
le vragen, opmerkingen of klachten die tot uiting kwamen bij de bevraging.
Er zullen periodiek nieuwe bevragingen georganiseerd worden. De bedoeling
is om daar concrete werkpunten voor de toekomst uit te halen. � Meer info?
Ria Claessens, Afdeling Wegenbeleid en Beheer, 02-553.79.22.

Toekomstcongres Mobiliteit
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert naar aanleiding van haar vijf-
tienjarig bestaan een ‘Toekomstcongres Mobiliteit’. Het congres pretendeert
geen sluitend antwoord op alle toekomstvragen te geven. Wel worden moge-

lijke toekomstige problemen gesignaleerd en eventuele oplossingen voor-
gesteld. Na een overzicht van een aantal maatschappelijke en technische evo-
luties proberen we een aantal prognoses te doen voor de komende vijftien
jaar. De invalshoeken van waaruit de toekomstige ontwikkelingen bekeken
worden, zijn onder meer milieu, ruimtelijke planning, verplaatsingsgedrag en
verkeersveiligheid. Op het congres wordt ook een verslagboek uitgedeeld en
is er een kennismarkt georganiseerd waar de laatste nieuwe trends en techno-
logieën op het gebied van mobiliteit voorgesteld worden. � Wanneer?
Dinsdag 29 november 2005 � Waar? Vlaams Parlement � Prijs? 60 euro �

Meer info? VSV - Stijn Dergent - Tel 015-44.65.55, stijn.dergent@verkeerskun-
de.be, www.verkeerskunde.be (inschrijven on line mogelijk)

Website Mobiliteitsconvenant
Op de homepage van www.mobielvlaanderen.be/convenants/ vindt u altijd
een lijstje van wat nieuw is op de website. Achter de knop ‘PARTNERS /
OVERLEGORGANEN’ kunt onder meer (per provincie) nuttige contactgege-
vens vinden van de afdeling Wegen en Verkeer, de entiteit van De Lijn en de
provincie. Bij ‘ZOEKEN OP TREFWOORDEN’ kunt u ook kijken welke
artikels over een bepaalde stad of gemeente al verschenen zijn. En achter de
knop ‘MODULES’ kunt u een bepaalde module van het mobilteitsconvenant
aanklikken om o.a. dan een lijst te zien van gerealiseerde praktijkvoorbeelden.

Zomergem: Flexibel routesysteem

Tussen 1997 en 2005 werden in Zomergem een reeks
ingrijpende werken uitgevoerd, met veel en langdurige
hinder tot gevolg. 
De gemeente stelde een lastenboek op om de hinder tot een
minimum te beperken. Een van de opvallendste aspecten was 
de aandacht voor de signalisatie rond de bereikbaarheid van de
handelaars. Er werd een f lexibel routingsysteem ontwikkeld. 
De route naar de handelszaken werd aangeduid met groene, gele
en oranje pijlen, naargelang ze zich bevonden voor de werkzone
(groene signalisatie), in de werkzone (oranje signalisatie) of na de
werkzone (gele signalisatie). Op de belangrijkste invalswegen naar
de gemeente kwamen borden waarop de handelszaken of handels-
kernen vermeld werden in de juiste volgorde. Het bord is verge-
lijkbaar met de bewegwijzering op een bedrijventerrein. In elke
straat werd een handelaar aangesteld die verantwoordelijk was
voor het routesysteem. 19 handelaars investeerden mee in het
systeem, de gemeente betaalde de aankondigingsborden, de 
handelaars de belettering, UNIZO de groen-oranje-gele beweg-
wijzering. Fo
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Vergroot de winkelbeleving 

Zoals eerder al aangehaald, is het Vlaamse 
winkellandschap de voorbije jaren sterk 
veranderd. Aan de basis daarvan liggen 
vooral de steile opmars van de e-commerce 
en de verdere ontwikkeling van grote 
retailwinkels in de rand. 

Het gevolg is dat onze kernen klappen hebben gekregen, maar ook dat 
zij alternatieve paden zijn gaan bewandelen om een antwoord te bieden 
op deze economische evolutie! Eén van die paden is het vergroten van de 
winkelbeleving voor de consument. 

De kernen en centra worden omgevormd naar locaties waar de consument 
niet alleen wil winkelen, maar ook wil vertoeven. Door een aangename 
beleving of sfeer te creëren in de kernen kunnen zij zich onderscheiden 
van de e-commerce en het perifere retailaanbod. Deze laatsten ontbreken 
die gezellige winkelbeleving en het is net dat beetje extra dat de moderne 
consument kan overtuigen om een bezoek te brengen aan een kern of centrum 
van een gemeente of stad. 

‘Winkelbeleving’ is een containerbegrip dat heel wat (kleinere) aspecten 
omvat. Als lokaal bestuur kan je het de consument namelijk op heel wat 
manieren aangenamer maken.
+ Zorgen dat de basis goed zit, is een prima begin. Denk bijvoorbeeld aan 

netjes onderhouden voet- en wandelpaden. 
+ Je kunt ook werk maken van een betere bewegwijzering naar het centrum. 
+ Of denk eens aan het verwijderen van storende elementen in het 

straatbeeld, zoals graffiti.
+ Ga voor een creatieve invulling van een leegstaand pand. Zo zet je niet alleen 

het desbetreffende pand in de kijker, maar neem je ook de negatieve ervaring 
van leegstand weg.

+ De wegenwerken die te pas (en te onpas) plaatsvinden in onze kernen 
en centra worden vaak als storend ervaren. Toch kan je er een positieve 
draai aan geven en zo de beleving van de klant verbeteren en de getroffen 
ondernemers ondersteunen.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Kom eens zien
in mijn vitrien

PROJECT

Gemeente: Beveren

Samenwerkingsverband: 
Raad lokale economie 
(RLE) en de Beverse 
middenstandsverenigingen 

Duurtijd: Half jaar

Doel

Consument op een poëtische wijze laten kennismaken met de kwaliteiten van de lokale ondernemers.

Hoe?

Ondernemers uit de verschillende deelgemeenten van Beveren zijn gecontacteerd om gezamenlijk deze actie op te 
zetten en uit te dragen. De gedichten worden aangebracht op het etalageraam. 

Een bijhorende communicatiecampagne en een spaar- en fotoactie geven meer zichtbaarheid en uitstraling aan dit 
project. Daarbij komt nog dat de dienst Toerisme van het gemeentebestuur een fiets- en zoektocht heeft uitgewerkt.

Omschrijving

De etalages van de Beverse ondernemers 
zijn voorzien van een persoonlijk gedicht 
dat op een ludieke wijze de desbetreffende 
zaak en/of ondernemer in de kijker zet.

Daarnaast zijn de gedichten 
samengebracht in een gedichtenbundel 
die is verspreid onder de ondernemers en 
gewonnen kan worden via een spaar- en 
fotoactie.

© Gemeente Beveren

© Gemeente Beveren
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PROJECT

Omschrijving

Uit het detailhandelsonderzoek van de gemeente Berlare 
is gebleken dat de vier handelskernen nood hebben aan 
sfeercreatie. Om dit te verwezenlijken, heeft de gemeente samen 
met de middenstand een project opgezet om de handelskernen 
warmer in te kleden door bevlagging te voorzien. 

Door middel van bevlagging wordt de winkelbeleving verhoogd, stijgt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 
handelskernen en neemt het verwantschap tussen de kernen toe. Daarnaast werd bij de bevlagging ook voorzien dat 
deze multi-inzetbaar is; zo kan er ook sfeerverlichting aangebracht worden. 

Voor het ontwerp is gekozen om een aantal thematische vlaggen te maken: men kan doorheen het jaar de 
verschillende ‘shopperiodes’ van een eigen sfeer en inkleding voorzien. 

Doel

Zichtbaar en herkenbaar maken van de verschillende handelskernen.

Hoe?

Door middel van het detailhandelsonderzoek zijn een aantal noden, problemen en opportuniteiten gedetecteerd. 
Door in dialoog te gaan met de ondernemers is een concrete aanpak uitgewerkt.

Dit resulteerde in het ontwerpen van de vlaggen en het aanbrengen van de nodige infrastructuur. 

Bevlagging 
handelskernen

Groot-Berlare

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Gemeente: Berlare

Samenwerkingsverband: 
UNIZO afdeling Berlare en 
GALEM - Gemeentelijke Adviesraad 
voor Lokale Economie en Middenstand

Duurtijd: Onbeperkt in de tijd

© Gemeente Berlare
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Stimuleer klantenbinding

Voorzie lokale geschenkbonnen

Een ondertussen beproefde en gesmaakte 
methode om lokaal shoppen te stimuleren, 
is het aanbieden van een ‘gemeentelijke 
cadeaubon/horecabon’. Met zo’n 
geschenkbon kan een klant winkelen bij de 
deelnemende lokale winkels of horecazaken. 

‘Klassieke’ bonnen worden in de 
verkooppunten aangeboden. Maar steeds 
vaker vinden de consumenten de bonnen ook 
online. Het digitaliseren van de cadeaubon 
biedt dan ook tal van voordelen. De bonnen 
zijn veel flexibeler. Zo kunnen ze onbeperkt 
worden opgeladen met een bedrag naar 
keuze. De deelnemende handelaars worden 
automatisch vergoed en de kans op fouten is 
beperkt. Ten slotte spaar je ook de drukkosten 
uit, wat deze manier van werken meteen een 
pak duurzamer maakt. 
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Gemeentelijke cadeaubon
en handelsbeurs

CadoZondag

PROJECT

Gemeente: Assenede

Samenwerkingsverband: 
Adviesraad Lokale Economie 
Assenede

Duurtijd: Onbeperkt in de tijd

Omschrijving

Zoals bewezen in andere gemeenten geeft de cadeaucheque een boost aan het lokaal economisch apparaat. Het 
moedigt mensen aan om plaatselijk te winkelen. 

De ondernemers van Assenede kunnen rekenen op publiciteit en krijgen daardoor meer bekendheid bij de inwoners. 
Bedrijven krijgen de mogelijkheid om cadeaucheques aan te kopen als attentie voor hun personeel. Zo worden ook 
mensen van buiten de gemeente aangemoedigd om in Assenede aankopen te doen.

Het project ‘gemeentelijke cadeaucheque’ is opgestart met 78 deelnemende ondernemers. Ondertussen kan 
de gemeentelijke cadeaucheque worden gebruikt bij meer dan 100 lokale handelaars in Assenede, Bassevelde, 
Boekhoute en Oosteeklo.

Doel

Promoten eigen handelaars en lokaal kopen.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Hoe?

CADOZA 
Medio 2017 hebben het gemeentebestuur en de 
Adviesraad Lokale Economie een infomoment 
ingericht over de gemeentelijke cadeaucheque 
CADOZA. Een 200-tal ondernemers waren 
uitgenodigd.

CADOZONDAG
Tijdens het lanceringsevenement CADOZONDAG 
werden 25 standjes bemand door deelnemende 
CADOZA-handelaars. 
Tijdens de indoor beurs maakte het grote publiek 
kennis met de lokale handelaars, fijne lokale en korte 
ketenproducten, enzovoort. Proevertjes, workshops 
en een heel assortiment aan randanimatie voor jong 
en oud zorgden voor extra beleving: een muziekgroep, 
kindergrime, ballonplooien, hamburgers aan 1 euro, 
een bezoek van Sinterklaas bezorgden de meer dan 
500 aanwezigen een geweldige middag. Om het uur 
werd door het gemeentebestuur een CADOZA verloot 
onder de aanwezigen. De cadeaubon kon meteen 
verzilverd worden voor een ideaal eindejaarsgeschenk.

Evaluatie project
De bezoekers waren verrast van het diverse en grote aanbod in hun eigen gemeente.
Na de lancering en de eerste successen blikt het gemeentebestuur van Assenede terug op een geslaagde start van dit 
project. Iets wat zonder de steun van de Provincie niet mogelijk zou geweest zijn. De uitdaging is om de CADOZA-bon 
een gevestigde waarde in de gemeente te geven, waarbij elke inwoner voor minstens één gelegenheid een cadeaubon 
aanschaft.

KOOP HEM IN: 
• Bezoekerscentrum Boekhoute, Boekhoutedorp 3 Boekhoute
• Gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3 Assenede
• Dienst Vrije Tijd, Sportstraat 2a Assenede (in de bibliotheek) 

Meer info www.assenede.be/cadoza

Adviesraad voor 
Lokale Economie Assenede

uw gemeentelijke cadeaucheque
ter 

waarde 
van

Gebruik hem bij meer dan 70 lokale handelaars
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Een initiatief van:

Verantwoordelijke uitgever: Philippe De Coninck, Dorp 69-71, 9968 Bassevelde

© Gemeente Assenede

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Verras met een welkomstpakket

Ieder jaar ontvangen lokale 
besturen nieuwe inwoners. Het is 
een ideale gelegenheid om hen 
kennis te laten maken met het 
winkelaanbod in de gemeente. 
Sommige gemeenten bezorgen 
hen een welkomstpakket of 
een draagtas (voorzien van een 
slogan) met daarin een overzicht 
van de winkels en horecazaken. 
Het pakketje kan aangevuld 
worden met een kleine attentie 
van enkele handelszaken. Zo 
worden de nieuwe inwoners 
geprikkeld. En hopelijk smaakt 
dat naar meer! 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?



Aan de slag. Wat kunnen we doen?

PROJECT

Omschrijving

Het gemeentebestuur heeft in 2020 beslist de website ‘MadeinLaarne.be’ te ontwikkelen. Deze website biedt aan 
elke handelaar, winkel, horeca-uitbater, kunstenaar de mogelijkheid om zich bekend te maken aan de bevolking van 
de gemeente Laarne. 

Ter ondersteuning van deze website is in 2021 een ‘MadeinLaarne’-brochure opgemaakt, waarbij onder andere 
aandacht wordt besteed aan:

 + de opstart van een winkel/zaak
 + inspirerende verhalen van plaatselijke handelaars/zelfstandigen
 + promotie van het internet platform ‘MadeinLaarne’

Om het project zichtbaarheid te geven en het platform onder de aandacht te brengen, zijn draagtassen ontworpen 
met het logo ‘MadeinLaarne’.

Doel

Bekendmaking lokale detailhandel en horeca, lokaal shoppen promoten.

Hoe?

Deze draagtassen worden verspreid bij de ontvangst van de nieuwe inwoners in de gemeente (jaarlijks event). De 
draagtas wordt voorzien van de ‘MadeinLaarne’-brochure en kortingsbonnen/gadgets van zelfstandigen/handelaars/
winkels om de lokale detailhandelaars, middenstanders, horeca-uitbaters te promoten.

Koop Lokaal 
‘MadeinLaarne’

Gemeente: Laarne

Duurtijd: Wordt jaarlijks 
hernomen

Aan de slag. Wat kunnen we doen? 45

© Lokaal bestuur Laarne



46

Organiseer acties en evenementen

Een winkelstraat die bruist van de activiteit, trekt 
bezoekers aan. Acties en evenementen zijn dan 
ook de ideale instrumenten om een winkelkern 
(nog) aantrekkelijker te maken. Het hoeven niet 
altijd grote evenementen te zijn. Ook kleine 
initiatieven kunnen veel impact hebben. Heb je 
al aan deze mogelijkheden gedacht?
 

 + De seizoenacties zijn ondertussen klassiekers. Overweeg een lente-
spaarkaartactie, een zomershopping met randanimatie, een herfstactie ter 
promotie van de lokale producten en producenten of een sfeervolle winteractie 
met een loting. 

 + Als de handelaars de handen in elkaar slaan, dan ontstaan er leuke events, 
zoals een laatavondshopping, een braderij of een modeshow. Het kan heel 
kleinschalig. Een kledingzaak kan samen met een schoenwinkel een event 
organiseren met persoonlijk advies en een extra toetje. Bekijk als lokaal bestuur 
hoe je dergelijke initiatieven kunt ondersteunen.

 + Themadagen zijn een ideaal aanknooppunt om een unieke actie te organiseren. 
Denk maar aan Valentijn, Moederdag, Vaderdag, Halloween, Eindejaar, … Als 
lokaal bestuur kan je zorgen voor aangepaste animatie zoals (live) muziek, een 
springkasteel voor kinderen, een ballonnenclown, … Maak het gezellig en laat 
jouw bezoekers lachen.

 + Als lokaal bestuur kan je ook zelf evenementen initiëren. Zoals kermissen of 
sportevents. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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PROJECT

Pop-up 
Shopping Night

Omschrijving

In de showroom van een gerenommeerde meubelzaak openen de deelnemende handelaars een pop-up winkel. 
Aan de hand van vier thema’s (food, fashion, shopping & style) dompelen de handelaars de bezoekers onder in 
eindejaarsshopping. Men kan er proeven van streekproducten, genieten van een modeshow, zich laten verwennen 
met make-up, enzovoort.

Doel

Bezoekers/consumenten laten kennismaken met het ruime en diverse aanbod van handelaars uit 
eigen streek.

Hoe?

Op één locatie en gedurende twee avonden kan men genieten van sfeer, gezelligheid en het ruime aanbod van de 
talrijk aanwezige lokale handelaars.

 + In de FOOD corner kan je proeven van heerlijke hapjes, chocolade en wijnen.
 + De categorie FASHION is ingevuld door lingerie, feestelijke kleding en wintergarderobe, en een verrassende 

collectie van monturen en brillen.
 + SHOPPING: van creaties van een juwelenontwerper, over kerstartikelen van een tuincenter, tot leuke shirts van 

een zeefdrukkerij, sport- en verzorgingsproducten van de apotheker.
 + In STYLE relaxen in de interieurszaak, aangekleed met bloemsierkunst en groendecoratie, genietend van de 

mooie foto’s van de plaatselijke fotograaf.

Een Denderleeuwse onderneming voorziet in een VIP shuttle service vanaf een grote parking naar de locatie van het event.

Verenigiging: Pop-up
Denderleeuw, een 
samenwerking van 15 
Denderleeuwse handelaars

Duurtijd: 2 avonden
(eind november)

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

©
 Pop-up Denderleeuw
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PROJECT

Omschrijving

Wie in de zomer consumeert bij de plaatselijke horeca ontvangt 
telkens een afgestempeld deelnameformulier. Er is wekelijks een 
trekking, 9 weken lang. 

Naast gemeentelijke geschenkbonnen (wekelijks voor 150 euro) 
zijn er ook prijzen van plaatselijke zelfstandigen (wekelijks voor 
500 euro).

Doel

Het gemeentebestuur en de economische adviesraad ondersteunen de plaatselijke horeca en handel met een 
jaarlijkse zomeractie.

Hoe?

De gemeente drukt 70.000 deelnameflyers en verdeelt die onder 
de horeca. Er staat een deelnamebus in iedere deelgemeente. De 
actie start begin juli. Wekelijks is er trekking met 650 euro aan 
prijzen, deels geschenkbonnen, deels prijzen van zelfstandigen (die 
mee vermeld worden op het formulier). Dit is ruim opgevat en kan 
evengoed een installateur zijn die een gratis onderhoud weggeeft 
van de verwarmingsketel. Sommige horeca-uitbaters verzamelen de 
formulieren van hun klanten en deponeren die wekelijks zelf in de 
deelnamebus. 

Er is ook een promo-affiche om de actie meer bekend te maken.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Zomeractie 
Koop lokaal in Sint-Laureins

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Gemeente: Sint-Laureins

Samenwerkingsverband: 
De Senter (economische 
adviesraad)

Duurtijd: Legislatuur 2019-
2024

Steun de Sentse lokale
handel en horeca

Van 5 juli tot en met 5 september 2021
Elke week przenpot te winnen t.w.v. € 650
in samenwerking met de lokale handelaars.

#koopSenteraal
#Senter

#Naamvandezaak

Stempel handelaar:
 

© Gemeente Sint-Laureins
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PROJECT

Omschrijving

Om 18 uur worden alle etalages afgedekt en klaargezet voor de wedstrijd. De deelnemende winkels werken met 
levende beelden en met artificieel vuur. Om 20 uur worden de lichten in de binnenstad gedoofd en worden de 
etalages opengezet. 

Doel

Promotie lokale handelaars bij de consumenten/bezoekers en voorzien van beleving.

Hoe?

Alle deelnemers worden herkend door een speciaal licht aan de buitenkant van de zaak. In de straten maken 
vuurmeesters animatie met vuur en ander spektakel. Er wordt laserverlichting voorzien in de hoofdstraten die een 
speciale schijn werpt op de gevels en een feeërieke sfeer creëert. Dit gecombineerd met muziek moet een totale 
belevenis creëren voor de bezoekers. 

De bedoeling is dat de mensen naar iedere etalage gaan kijken en binnen in de winkel een stuk puzzel meekrijgen. 
Alle puzzelstukken vormen een antwoord die kan afgegeven worden op een centrumplaats waar de bezoekers worden 
verwelkomd met muziek en warme hapjes. Uit de afgegeven antwoorden worden verschillende winnaars getrokken. 

Op de invulkaart wordt ook door de deelnemer zijn/haar favoriete etalage genoteerd van 1 tot 3. Dezelfde avond 
worden de winnaars van de etalagewedstrijd bekendgemaakt. De winnaar krijgt een speciale prijs en een vermelding 
in de lokale pers.

Vitrineg(l)oed
Etalagewedstrijd met animatie en beleving
in het teken van vuur in het winkelcentrumVereniging: Unie der 

Handelaars Ronse

Samenwerkingsverband: 
Stad Ronse, scouts en 
brandweer

Duurtijd: 1 avond met start 
om 20 uur 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

© Unie der Handelaars Ronse
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Lenteactie in de dorpskernen  

van De Pinte 
en Zevergem 

zet de handelszaken in de kijker

PROJECT

Gemeente: De Pinte

Samenwerkingsverband: 
Lokale Economie en 
Middenstandsraad (LEM-
raad)

Duurtijd: Een maand lang

Doel

Kleur brengen in de dorpskernen bij de aanvang van de lente en het lokaal kopen stimuleren.

Hoe?

 + Lenteversiering gemaakt door een kinderatelier wordt opgehangen in de dorpskern
 + De versiering wordt doorgetrokken in de etalages van de handelszaken
 + Er is een zoektocht met beschilderde eitjes in de etalages
 + De wedstrijdprijs wordt geschonken door de LEM-raad
 + Het gemeentebestuur coördineert de actie en verzorgt de communicatie

Omschrijving

Met lenteversiering wil De 
Pinte een seizoensgebonden 
aankleding in haar 
dorpskernen tussen 
de winterperiode 
(kerstversiering) en de 
zomerperiode (bebloeming).

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Jan Praet
stickeractie

PROJECT

Gemeente: Zele

Samenwerkingsverband: 9240.be vzw en UNIZO 
afdeling Zele

Duurtijd: 19 oktober 2020 – 6 december 2020
(7 weken).
Omwille van corona dienden vanaf 2 november niet-essentiële winkels 
verplicht te sluiten. De Jan Praet stickeractie werd even ‘on hold’ gezet. 
Met de opening van de niet-essentiële winkels vanaf 1 december 2020, 
met uitzondering van de contactberoepen, werd besloten de actie terug op 
te starten. De actie werd verlengd tot de eerste week van januari 2021. 

Omschrijving

In deze stickeractie staat de Zeelse legende Jan Praet centraal. De stickeractie loopt gedurende 7 weken en is een 
‘zoektocht’ naar een verloren schat, waarbij consumenten stickers kunnen verzamelen door te winkelen bij de lokale 
Zeelse handelaars. In totaal moet men 35 stickers verzamelen om de stickerschatkaart te vervolledigen. Met deze actie 
wil men de interesse opwekken bij kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Tot 31 januari 2021 kon ook deelgenomen worden aan de winactie. Deelnemers die de 35 verschillende stickers 
verzamelden, namen een foto van de kaart, ofwel te deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis, ofwel te delen 
via Facebook #janpraet. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Doel

De consument het lokale aanbod laten ontdekken, om de middenstand een 
boost te geven.

Hoe?

Zeelse ondernemingen ontwerpen en drukken het stickerboek en de stickers. 
De stickeractie wordt bekendgemaakt via een brede communicatiecampagne.

Voor de handelaars:
 + via e-mail of brief een oproep om deel te nemen aan de actie;
 + informatie in de privé-Facebookgroep van de Zeelse ondernemers.

Voor de inwoners:
 + ieder Zeels gezin ontvangt een brief in de brievenbus met alle informatie 

omtrent de stickeractie;
 + een Zelenaar richt een Facebookgroep op met de naam ‘Stickeractie Jan 

Praet’ waarbij stickers onderling geruild kunnen worden.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

© digitalprinting.be
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Pak uit met markten

Openbare markten; eeuwenoud maar 
springlevend

Markten bestaan sinds de middeleeuwen. 
Door de eeuwen heen heeft de openbare markt zich aangepast 
aan de veranderde levensomstandigheden en dus ook aan onze 
manier van handelen. Onder meer door de komst van de winkels, 
worden er minder markten georganiseerd. 

Maar markten blijven bestaan en blijven relevant! Ze nemen 
nog altijd een belangrijke economische rol op: ze zorgen voor 
inkomen voor de ambulante handelaars en voor bevoorrading van 
de marktbezoekers. Bovendien vervullen de markten een sociale 
functie; ze zijn een ontmoetingsplaats voor de lokale inwoners.

In Oost-Vlaanderen worden wekelijks een honderdtal markten 
georganiseerd. 49 van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten hebben 
een wekelijkse markt. De meeste openbare markten gaan door 
in de voormiddag, op woensdag en op zondag. De meeste 
marktkramers verkopen textielproducten, voedingswaren, 
bloemen en planten. Je vindt er ook verschillende eetkramen 
terug.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

© Stad Eeklo
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Zo maak je van de lokale markt een succes

Welke factoren zorgen ervoor dat een markt succesvol is en blijft? Is het de variatie aan producten of de focus op 
biologische en korte ketenproducten? Of is het de prijszetting of de marktbeleving die klanten aantrekt? 
Als lokaal bestuur kan je een belangrijke rol spelen in het succes van jouw wekelijkse markt. Deze tips helpen je op weg:

1. Geef de markt een volwaardige plek in jouw beleidsplan 
Als lokaal bestuur maak je een beleidsplan op voor detailhandel en horeca. 
Wat is de plaats van de markten hierin? Het marktgebeuren vormt samen met 
de detailhandel en de horeca een belangrijke basis voor de lokale economie. 
Bovendien zijn markten ook een belangrijke schakel in het multifunctioneel 
gebruik van de openbare ruimte, zeker nu de beschikbare ruimte schaarser wordt. 
Ze verdienen dus een correcte benadering, ook in het beleidsplan. 
 

2. Maak duidelijke spelregels 
Maak een duidelijk marktreglement op met daarin afspraken over de organisatie, 
de planning van de standplaatsen, de assortimentsaanduiding, …  
 

3. Stel een marktleider aan 
Die maakt een overzichtelijk marktplan op en stuurt de marktkramers aan. Hij of 
zij controleert of de spelregels gerespecteerd worden en is het aanspreekpunt bij 
problemen.  
 

4. Doe het samen 
Naast een goede afstemming tussen het lokaal bestuur en de ondernemers, is ook 
de samenwerking tussen de ondernemers onderling noodzakelijk. Faciliteer die 
samenwerking. Breng marktkramers, winkeliers en horecaondernemers samen en 
stimuleer hen om gemeenschappelijke acties en evenementen te bedenken. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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5. Ga voor variatie en kwaliteit 
Streef naar een gevarieerd aanbod in functie van de behoeften van zowel een jong 
als een minder jong publiek. Kwaliteit, versheid en vernieuwing van producten 
spelen een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de markt. Het aanbod kan 
uitgebreid worden met lokale producten. 
 

6. Zet in op beleving 
Naar de markt gaan is voor veel mensen niet louter functioneel. De markt heeft zijn 
meerwaarde vooral te danken aan de gezellige sfeer. Zorg als lokaal bestuur dus 
voor een aangename en toegankelijke marktomgeving.  
  

7. Maak reclame 
De lokale markt promoten kan op verschillende manieren. Enkele voorbeelden:

 + organiseer regelmatig een spaarkaartactie; een volle spaarkaart geeft recht 
op een bon te verbruiken in een lokale winkel, horecazaak of … marktkraam;

 + breng maandelijks een lokale handelaar naar de markt. Zo kan een lokale 
brasserie het ontbijt of de lunch serveren op de marktdag;

 + randanimatie houdt de wekelijkse markt onder de aandacht;

 + een marktbrochure voor de inwoners met een overzicht van de kramen en hun 
producten is een meerwaarde. 
 

8. Maak de markt bereikbaar 
Zorg voor een efficiënte bereikbaarheid van de markt vanuit de (rand)parkings.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Studie ‘De openbare markt in Oost-Vlaanderen’

In de brochure “De openbare markt” deelt de Provincie de 
resultaten van haar onderzoek over de openbare markten in 
Oost-Vlaanderen. Naast een overzicht van de openbare markten 
(samenstelling markt, tijdstip, marktformule), vind je er ook de 
resultaten van de bevraging van de marktkramers en van de 
marktbezoekers terug. De brochure bevat aanbevelingen om de 
openbare markt innovatief en aantrekkelijk te maken.

1

De openbare markt 
in Oost-Vlaanderen

Aan de slag. Wat kunnen we doen?



57

Hé, doe ne 
keer lokaal...
en ga naar de markt!

Bij al het leuks en lekkers dat je op de markt koopt,
krijg je stempels oM mooie prijzen te winnen!

Benieuwd naar de deelnemende gemeenten en de inhoud 
van de prijzenpot? Check doelokaal.be/markten
V.u. : Leentje Grillaert, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

4 oktobertot en met10 oktober

Ga winkelen op de wekelijkse markt en win een mooie prijs!
naam en voornaam
______________________________________________________________________________________
straat en huisnummer
______________________________________________________________________________________
woonplaats
______________________________________________________________________________________
telefoon
______________________________________________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________________________________

Deponeer uw volle kaart in de wedstrijdurne.
Maximum 1 prijs per persoon te winnen. 

Bekendmaking van de winnaars: week volgend op de ‘Week van de Markt’ op de 
marktdag. 
De prijzen van de Provincie Oost-Vlaanderen worden bekendgemaakt 2 weken  
na de ‘Week van de Markt’. De winnaars ontvangen hun prijs tijdens de marktdag 
van de winnende gemeente of worden telefonisch op de hoogte gebracht.  
 
Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere 
doeleinden dan voor de campagne ‘Week van de Markt’ van 4 tot 10 oktober 2021.

spaarkaart
Week van de Markt 
Met een volle spaarkaart maak je kans op tal van prijzen  geschonken door uw 
stad/gemeente.
De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet in prijzen zoals: weekendje weg in 
Oost-Vlaanderen, etentje bij een ambassadeur Lekker Oost-Vlaams en 
pakketten met Oost-Vlaamse streek- en Fair Trade producten.  

verzamel hier je 3 stempels

Raadpleeg voor meer informatie www.doelokaal.be/markten

EROV
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Bestrijd de leegstand

Leegstaande handelspanden … we zijn ze liever kwijt dan rijk. 
Hoe kan je als lokaal bestuur de oprukkende leegstand een halt 
toeroepen? 

Alles begint bij het opmaken van een overzichtelijke inventaris van 
de leegstaande panden. Hierin neem je zowel beschikbare panden 
(te koop/te huur) als beschikbare ruimten op, die vanwege hun 
ligging in aanmerking komen voor handel of horeca. 

Ga met de eigenaars en/of vastgoedmakelaars in gesprek. Het 
is belangrijk te weten wat hun toekomstplannen zijn met het 
(handels)pand. Dan pas kunnen er maatregelen getroffen worden 
om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven.

Door de opkomst van de baanwinkels en de e-commerce, is het 
ondertussen duidelijk geworden dat het niet langer realistisch 
is om alle leegstand in de kern terug op te vullen met handel. 
Daarom is het een goed idee om de visie te verleggen van een 
bruisende ‘handelskern’ naar een bruisende ‘belevingskern’. Een 
belevingskern biedt naast handel ook vrije tijd, horeca, cultuur en 
kunst, afgewisseld met groene accenten en rustpunten. 
(Zie: ‘Vergroot de winkelbeleving’) 
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Ga op zoek naar gepaste oplossingen. Hieronder vind je heel wat inspiratie. 

 + Handelspand te huur of te koop? Informeer erover!
 - Maak het bekend via de website van de stad of gemeente en voeg daar alle bruikbare informatie aan toe.
 - bizLocator is een online platform voor bedrijfsvastgoed dat ondernemers ondersteunt in hun zoektocht 

naar een professioneel pand (waaronder winkels, horecapanden en kantoren) of bedrijfsgrond. bizLocator 
is een tool van CIB Vlaanderen en is ontwikkeld met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen. 
Partnergemeenten kunnen het aanbod vanop bizLocator.be tonen op de gemeentelijke website.

 - Maak gebruik van raambestickering die alle praktische gegevens en de voorkeursactiviteit weergeeft.

 + Een handelspand staat leeg? Zoek een nieuwe handelsactiviteit.
 - Laat handelaars van buiten de kern het pand invullen.
 - Stel het pand beschikbaar voor pop-ups van starters of voor een tijdelijk inname door handelaars in spe, 

horeca, enzovoort.
 - Organiseer een wedstrijd ‘Start je zaak’ in jouw stad of gemeente.
 - Organiseer een wedstrijd ‘Win je winkel’ in jouw stad of gemeente.
 - Met participatieve bestickering geef je passanten, consumenten en bezoekers de kans om online of op de 

sticker te noteren welke winkelconcepten of andere invullingen ze missen op de locatie.

 + Wat doe je met lege etalages?
 - Laat creatieve handelaars die nog geen eigen zaak hebben toe hun producten of diensten in de etalages 

tentoon te stellen.
 - Stal er kunst of creatieve werken van plaatselijke en omliggende scholen, verenigingen en kunstenaars in uit.
 - Gebruik de etalages om de passanten te informeren over mededelingen, stads- of gemeenteplannen, 

culturele evenementen, enzovoort.

 + Een bruisende winkelstraat is meer dan alleen maar winkels. 
Wat zijn alternatieve invullingen voor leegstaande panden?
 - Als pop-ups voor kunstenaars en de bredere cultuursector.
 - Als kantoorruimte en/of praktijkruimte.
 - Als openbare ruimtes zoals groene ruimtes, ontmoetingsplaatsen, bibliotheken en klaslokalen.

 + Wat vang je aan met grote of veelomvattende panden?
 - Laat meerdere handelaars de ruimte delen. Ze versterken vaak elkaar.
 - Vul de grote ruimte met goederen van anderen handelaars. 
 - Bouw er creatieve hotspots uit voor iedereen die wil ondernemen, creëren en beleven.
 - Creëer sites waar je kan wonen, werken, winkelen en genieten.
 - Gebruik ze als tijdelijke locaties voor winkels, horeca en kantoor- en werkruimtes. 
 - Bouw ze om naar sites waar ook het verenigingsleven een plaats krijgt.
 - Transformeer open ruimtes tot publieke ruimtes met een speels en rustgevend karakter.
 - Gebruik de ruimtes om er workshops of informatiesessies in te organiseren.
 - Richt een dorpspunt in voor het aanbieden van diensten en producten.
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PROJECT

Doel

Aanpak leegstaande panden en experiment voor jonge 
ondernemers.

Hoe?

In het centrum van Aalst wordt een leegstaand pand gedurende 
een half jaar gratis ter beschikking gesteld aan een startende 
ondernemer. Potentiële ondernemers doen mee via een 
wedstrijdformule waarbij ze een business plan voorstellen 
en hun ondernemerszin tonen aan de jury. Het startersplan 
uitgewerkt door Stad Aalst kan als basis dienen voor het 
ondernemersplan. 
De winkel is gevestigd in de Pieter Van Aelst winkelgalerij; de 
galerij draagt de kosten van de huur.
De winnaar krijgt naast het gratis gebruik van het handelspand 
gedurende zes maanden, professioneel interieuradvies, 
communicatiebegeleiding en ondersteuning voor de creatie van 
de huisstijl. 

Win je winkel 
in Aalst

Stad: Aalst

Samenwerkingsverband: 
VOKA, UNIZO afdeling Aalst, 
Deelraad Handel en Horeca, 
District A (overkoepelende vereniging 

van handelaars uit het kernwinkelgebied)

Duurtijd: Een jaar: uitrol van de 
wedstrijd en jurering (eerste jaarhelft) 
+ gratis pand voor de winnaar-starter 
(tweede jaarhelft)

Omschrijving

Gratis winkelpand voor een 
startende ondernemer: het invullen 
van leegstaande panden in het 
kernwinkelgebied faciliteren door 
startende handelaars aan te trekken.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Foto © RLA - © Het Laatste Nieuws, 01-09-19 (Rutger Lievens)

© Het Laatste Nieuws, 29-04-19 (Rutger Lievens)
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PROJECT

Shoppen 
in ‘t groen

Doel

Leegstand tegengaan, ervaring en vaardigheid opdoen voor jonge starter.

Hoe?

De Wijnstraat is gelegen in het afgebakende commerciële centrum van Ronse. De oneven nummers zijn bovendien 
gelegen in het stadsdeel De Vrijheid, met een enorm potentieel voor winkels, horeca en cultureel-toeristische 
evenementen.

Indien de eigenaar van een leegstaand winkelpand bereid is het pand te verhuren aan een startende ondernemer 
via pop-up, geniet de eigenaar vrijstelling van leegstandsheffing. De eigenaar gaat ondertussen op zoek naar een 
definitieve invulling van het pand. 

De startende ondernemer legt een business plan voor. Het stadsbestuur begeleidt toeleiding naar het betreffende 
pand. Dat pand moet aan minimumvereisten voldoen inzake gas, water en elektriciteit..

Stad: Ronse

Samenwerkingsverband:
Unie der Handelaars Ronse 
(middenstandsvereniging in de handelskern) 
en UNIZO afdeling Ronse

Duurtijd: Een jaar
Omschrijving

De Wijnstraat in Ronse was vroeger 
een bloeiende winkelstraat. Nu wordt 
de straat gekenmerkt door langdurige 
leegstand. Extra beleving, aankleding 
van de etalages en het ter beschikking 
stellen van een winkelpand via pop-up, 
maken deze straat weer attractief.



©
 Stad Ronse
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Start in Deinze
je droomzaak

PROJECT

Omschrijving

Doelstelling is proactief handelaars aan te trekken en een exclusief winkelaanbod te creëren. Via trendy ‘destiny’ shops 
wordt de leegstand aangepakt, worden handelaars met een complementair aanbod aangetrokken en worden meer klanten 
naar het centrum van Deinze aangetrokken.

Doel

Het aantrekken van ketens resulteert in extra volk en daar kan ook de lokale detailhandel, middenstand en 
horeca beter van worden.

Hoe?

Eerder heeft het stadsbestuur van Deinze succesvol initiatieven genomen om kleinere leegstaande panden 
een nieuwe invulling te geven. Via dit project focust men op grotere panden en wil men winkelketens 
aantrekken om te ondernemen in Deinze en om te investeren in de betreffende panden.

Het stadsbestuur van Deinze werkt hiervoor samen met de pandeigenaars en de regionale immokantoren. 
Naast een persconferentie en advertenties in retail magazines, worden via direct mailing retailers 
geïnformeerd. Etalagestickers op de betreffende panden vullen de communicatiecampagne aan.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Stad: Deinze

Samenwerkingsverband: 
Deinze Winkelstad vzw

Duurtijd: Een jaar

© Stad Deinze
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Winde vitrine

PROJECT

Gemeente: Herzele

Samenwerkingsverband: 
Werkgroep Ondernemend 
Herzele (WOH) en gemeentelijke 
communicatiedienst

Duurtijd: 2 maanden (eindejaars/

nieuwjaarsperiode)

Doel

Leegstand aanpakken door prijzen uit de etalage te 
winnen: etalage van leegstaande panden feestelijk 
inrichten en uitstallen van de te winnen prijzen, 
gekoppeld aan een spaaractie. Lokaal shoppen 
aanmoedigen en de consument hiervoor bedanken 
met mooie prijzen.

Hoe?

De vitrine van de voormalige Strijkwinkel wordt 
gevuld met cadeaus, geschonken door meer dan 70 
handelaars uit Herzele en ter waarde van 4.000 euro. 
Door in de maand december te kopen onder het 
motto #ikkooplokaalinherzele maak je kans om deze 
prijzenpot te winnen. Uit de meer dan 10.000 lotjes zijn 
tijdens de nieuwjaarsdrink drie winnaars getrokken.

Omschrijving

Met eindejaar is de Herzeelse 
bevolking in de ban van 
vraagtekens aan openbare 
gebouwen, op de openbare weg 
en op de vitrine van de voormalige 
Strijkwinkel (een leegstaand pand).

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Foto © Frank Eeckhout - © Het Laatste Nieuws, 21-11-19 (Frank Eeckhout)
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Betrek jouw lokale ondernemers

Als lokaal bestuur sta je er in de versterking van de detailhandel 
niet alleen voor. In heel wat steden en gemeenten zetten 
ondernemers zich vrijwillig in voor het belang van hun sector. 
Nauw met hen samenwerken en hen betrekken bij het beleid, kan 
tot mooie resultaten leiden. 

Adviesraad lokale economie

Door de oprichting van een adviesraad lokale economie breng 
je vertegenwoordigers van onder andere lokale handelaars, 
bedrijven, horeca-uitbaters, vrije beroepers en sociale 
ondernemers samen. Als adviesraad helpen zij het lokale bestuur 
bij het uitwerken van het actieplan detailhandel.

In steden en grotere gemeenten zijn adviesraden meestal breed 
samengesteld. Voor kleinere gemeenten wordt de werking van de 
adviesraad best op maat geschreven naargelang de missie en de 
doelstellingen.

Werkgroepen

In bruisende gemeenten en steden lopen er vaak meerdere 
projecten op hetzelfde moment. De adviesraad kan die activiteiten 
beter op elkaar afstemmen. Via de adviesraad kunnen er 
ook werkgroepen opgericht worden, waardoor enthousiaste 
ondernemers doelgericht kunnen meewerken aan één of 
meerdere acties.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Website Stad Dendermonde
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PROJECT

Omschrijving

De adviesraad is aan reactivering toe. Voor Wachtebeke het moment om de samenstelling en het huishoudelijk 
reglement tegen het licht te houden en haar opdracht te herformuleren.

Doel

Adviesraad reactiveren en ondernemersparticipatie verhogen. 

Hoe?

De Economische adviesraad (ALE) is een overleg- en beleidsadviserend orgaan dat:
 + de activiteiten en belangen van de kmo, handel, horeca en dienstensector in Wachtebeke wil bevorderen;
 + de aantrekkingskracht en economische bedrijvigheid van de gemeente wil stimuleren;
 + de verhoging van de lokale tewerkstellingsgraad wil nastreven;
 + het lokaal beleid wil bijstaan en adviseren. 

De ALE wordt geconsulteerd vanuit het beleid. Het gemeentebestuur roept deze economische adviesraad samen 
om haar advies te kennen in economische beleidsmateries die de raad aanbelangen. De leden van de raad kunnen 
evengoed zelf het initiatief nemen om een vergadering bijeen te roepen en hierin een eigen dynamiek te ontwikkelen. 

De adviesraad engageert zich om de besproken materies terug te koppelen naar haar achterban en om zich in te 
zetten om de identiteit ‘Wachtebeke’ mee uit te dragen.

De raad formuleert bij aanvang van een nieuwe legislatuur tien concrete doelstellingen (actieplannen) waarop ze in 
die zes jaar wil inzetten. De agendapunten refereren telkens naar één van die actieplannen.

Reactiveren van de 
economische
adviesraad ALE

omschrijving ruimere opdracht

Gemeente: Wachtebeke 

Samenwerkingsverband: 
Adviesraad Lokale Economie 
(ALE)

Duurtijd: Duur van de 
legislatuur 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Communiceer over de detailhandel in jouw 
gemeente

Lokale besturen hebben een dienstverlenende functie met een 
brede doelgroep. De noodzaak en het belang van betrouwbare 
communicatie is hierin zeer belangrijk. Steden en gemeenten 
moeten mee met de nieuwe technologieën maar mogen de 
traditionele communicatiekanalen niet vergeten. Nieuwe kanalen 
zijn onmisbaar om aan burgerparticipatie en citymarketing te 
doen.

Communiceer met jouw lokale ondernemers

Communicatie is een essentieel onderdeel van de dienstverlening 
voor lokale ondernemers. Zij willen weten bij welke gemeentelijke 
diensten ze terecht kunnen met hun ondernemersvragen, maar 
verwachten van hun lokale besturen ook tijdige informatie over 
nieuw beleid, maatregelen, wegenwerken, … Steeds vaker willen 
ze ook actief betrokken worden bij belangrijke dossiers via dialoog 
en inspraakmomenten.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Ken jouw doelpubliek

Jouw doelpubliek goed kennen is de basis voor elke efficiënte communicatie. Zorg dus dat je als gemeentebestuur 
goed weet waar jouw ondernemers nood aan hebben en wat voor hen belangrijk is. 

Hoe doe je dat?
 + Spring eens binnen bij jouw lokale handelaars, horeca-uitbaters, dienstverleners en producenten en luister naar 

hun verwachtingen. Breng ook zeker eens een bezoekje aan iedere nieuwe ondernemer; verwelkom hem of haar 
en maak kennis.

 + Organiseer een jaarlijks overleg- en netwerkmoment per ondernemersgroep; de handelaars in het centrum, de 
baanwinkels, de horeca, de logiesuitbaters, de kmo-zone, … 

 + Leg een database aan van lokale handelaars en ondernemers en zorg ervoor dat dit overzicht actueel blijft. Zo’n 
database is onmisbaar om informatie over de doelgroep te verzamelen. Maar het is ook vaak een vertrekpunt om 
digitale communicatie, zoals een nieuwsbrief, naar deze doelgroep op te starten. 

Mogelijke communicatiekanalen

Hoe bereik je jouw lokale handelaars en ondernemers? Heb je er al de geschikte kanalen voor of moet je er nieuwe in 
het leven roepen?

Ondernemersplatform
Een ondernemersplatform is het kanaal bij uitstek om de communicatie (en dus ook de algemene dienstverlening) 
naar ondernemers toe te optimaliseren. 

Starters vinden op zo’n platform alle informatie over het opstarten van een zaak, zoals de nodige vergunningen 
en de daaraan gekoppelde belastingen, de opstart op maat voor de horeca, extra ondersteuning voor beginnende 
ondernemers zoals subsidies, de mogelijkheden voor pop-ups, enzovoort. Het platform kan ook voor reeds gevestigde 
ondernemers belangrijke informatie bevatten over onder andere parkeren, reclame, afval en nuttige adressen.

Maar ook offline moet het lokale bestuur bereikbaar zijn. Een ondernemersloket moet ondernemers op een 
laagdrempelige manier kunnen informeren over de rechten en plichten die ze hebben bij het opstarten of uitbaten van 
een handelszaak.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Digitale nieuwsbrief
Met de invoering van een digitale nieuwsbrief kan het lokaal bestuur op een frequente en efficiënte 
manier relevante informatie bezorgen aan lokale ondernemers. Het kan gaan over gemeentelijke 
beslissingen die belangrijk zijn voor handelaars en horeca-uitbaters zoals het afwijken van de 
wekelijkse rustdagen, lokale wegenwerken en het wijzigen van het parkeerbeleid. De nieuwsbrief 
kan ook berichten bevatten van bijvoorbeeld de Adviesraad Lokale Economie en de gemeenteraad. 
Ten slotte is het ook een prima kanaal om het doelpubliek te informeren over acties en campagnes 
waaraan handelaars kunnen deelnemen, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Gebruik voor de digitale nieuwsbrief zeker een gepaste mailingtool, zodat je de resultaten van de 
nieuwsbrief kunt meten en bijsturen. 

Een welkom- en wegwijsbrief aan startende ondernemers
Een mooie aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers is een welkom- en 
wegwijsbrief aan startende ondernemers. Daarin vinden ze informatie over het aanspreekpunt bij 
de gemeente, de bedrijvengids, enzovoort. Probeer elk kwartaal de nieuwkomers op die manier te 
bereiken. Je kunt je daarvoor baseren op een lijst uit VKBO of KBO-Select.
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Een welkom-
en wegwijsbrief

voor startende ondernemers

PROJECT

Gemeente: Laarne 

Duurtijd: Elke drie maand 
opnieuw 

Doel

Startende ondernemers op het grondgebied wegwijs 
maken.

Hoe?

 + Eenmalige opmaak van een modelbrief
 + Driemaandelijks de lijst trekken van de recente 

starters
 + Startende ondernemers aanschrijven

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

Omschrijving

Een welkom- en wegwijsbrief voor startende 
ondernemers biedt info over het contactpunt op de 
gemeente, het systeem van de geschenkbon, de 
bedrijvengids, de adviesraad economie, enzovoort. 
Om de drie maanden worden de startende 
ondernemers aangeschreven op basis van een lijst 
uit VKBO of KBO-Select. Deze brief wordt door de 
starters gewaardeerd.
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Communiceer over jouw lokale ondernemers

Meer dan ooit heeft de consument het lokaal winkelen ontdekt 
en gewaardeerd. Het moment om volop in te zetten op het 
bekendmaken van de lokale handelaars, ondernemers en horeca-
uitbaters hun aanbod en hun service. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?

© Gemeente Lede
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Gemeentelijk infoblad

Je hoeft niet altijd nieuwe kanalen in het 
leven te roepen om te communiceren over 
het lokale winkel- en horeca-aanbod. Ook 
in het gemeentelijk infoblad kan er gerust 
aandacht besteed worden aan lokaal 
shoppen. Voorzie daarin een overzicht 
van de acties die plaatsvinden in jouw 
gemeente. En zet zeker ook eens een 
(nieuwe) handelaar, ondernemer of horeca-
uitbater in de kijker. 

Handelsmagazine

In een handelsgids, een 
handelaarsbrochure, of magazine kunnen 
de lokale ondernemers zich voorstellen 
aan de consument. Met een foto van 
de ondernemer in zijn winkel, bureau of 
achter zijn kookfornuis krijgt de klant ‘een 
gezicht’ achter de handelszaak. Naast de 
foto kan zo’n gids ook een beknopt verhaal 
over de activiteiten, de vakkundigheid en 
de dienstverlening van de onderneming 
bevatten. 
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INFOBL AD

SGWERKT 9

(VER)NIEUW(D)E HANDELSZAKEN

Heb je plannen om binnenkort een onderneming/zaak in Sint-Gillis-Waas 
te (her)openen? Wil je deze informatie delen?  

Contacteer dan de afdeling Economie,   
03 727 17 51, economie@sint-gillis-waas.be

BVBA DE KOERIER
Taverne

Kerkstraat 27, 9170 Sint-Gillis-Waas
03 475 08 00
Openingsuren: dagelijks vanaf  
10 uur, woensdag en donderdag 
gesloten
Zaakvoerder: Peter De Rudder en 
Cindy De Block 

PLUSPUNT
Plus. is een groepspraktijk voor 
medisch en meer. 

Het multidisciplinair team bestaat 
uit een arts en vijf paramedici. Alle 
paramedici werken op zelfstandige 
basis.
Kasteelstraat 9-11, 9170 Sint-Gillis-Waas
Openingsuren: enkel op afspraak. 
De opening vindt plaats op 3 juni 2017 
van 10 tot 14 uur.
www.praktijkpluspunt.com 

Team
 Dr. Sophie De Cauwer (zaakvoerder): 
huisarts, 03 234 15 00

 Lieselotte Thyssen: voedingsadvies, 

diabeteseducatie en 
lichaamsanalyse, 0472 06 90 44

 Naomi Pieters: algemene podologie, 
podologische zolen en podologische 
zorg bij diabetespatiënten,  
0472 48 87 41

 Svenja De Rore: logopedie, 
psychologische begeleiding bij 
kinderen en studiebegeleiding,  
0473 81 27 37

 Pieter Perdaen: individuele 
en gezinstherapie, cognitieve 
gedragstherapie en 
opvoedingsondersteuning,  
0499 16 19 90

 Kate De Maeyer: individuele 
psychotherapie en cognitieve 
gedragstherapie, 0498 15 01 61

Winkelen in je eigen gemeente heeft 
heel wat voordelen:

 lekker dichtbij
 vlot bereikbaar
 gratis parking
 persoonlijk contact
 ruim aanbod
 milieuvriendelijk
 …

Zoek het dus niet te ver! Onze dorps-
kernen (in Sint-Gillis-Waas, Sint-
Pauwels, Meerdonk en De Klinge) 
zitten vol met vriendelijke, dynamische 
ondernemers. Hier mogen we terecht 
fier op zijn.

Om de lokale handelaars/vrije 
beroepen (bijv. tandarts, apotheker, 
boekhouder ….) in de bloemetjes te 
zetten, organiseren we op zaterdag  
10 juni 2017 de Sint-Gillise promodag.

Ga die dag naar je lokale ondernemer 
en ontvang van hem/haar gratis een 
gadget.

Neem ook een selfie met je favoriete 
lokale ondernemer en stuur deze foto 
naar communicatie@sint-gillis-waas.be. 
Wie weet, vallen jullie beiden in de 
prijzen!

Op www.sint-gillis-waas.be kan je 
vanaf vrijdag 1 juni 2017 een lijst  
met deelnemende handelaars terug-
vinden.

SINT-GILLISSE  
PROMODAG  OP  

ZATERDAG   
10  JUNI:   

GRATIS  GADGET

© Infoblad Gemeente Sint-Gillis-Waas
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PROJECT

Omschrijving

Met de uitgave van een lifestyle magazine wil Zottegem Winkelcentrum vzw de dynamiek en gedrevenheid, de 
beroepsfierheid, de klantvriendelijkheid van de handelaars in de kijker zetten.

 + De mens achter de handelaar voorstellen en zijn aanpak toelichten om drempelvrees te verlagen.
 + Potentiële bezoekers op een informatieve wijze stimuleren in het centrum van Zottegem te shoppen en te 

genieten. Mensen verwennen met een lifestyle magazine. 
 + Sfeer creëren waarbij de uitstraling en het samenhorigheidsgevoel tussen de verschillende handelaars centraal 

staan.
 + Zottegem beleven met een overzicht van de jaarlijkse evenementen, handelaars laten genieten van 

kruisbestuiving, de nieuwe handelszaken een extra boost geven.

Doel

De aantrekkingskracht, het economisch functioneren en de leefbaarheid van het centrum versterken. 
Het imago van Zottegem Winkelcentrum pimpen. Bezoekers en potentiële bezoekers van het centrum 
informeren. Complementair aanbod ten opzichte van de baanwinkels, naburige steden en het internet 
benadrukken. Samenwerkingsbereidheid tussen handelaars stimuleren en optimaliseren en gezamenlijk 
het centrum promoten. Zottegem Winkelcentrum als ‘merk’ profileren.

Hoe?

Een stijlvol maar vooral een aangenaam te lezen lifestyle magazine uitgeven. Met professionele aanpak wat betreft 
lay-out en op maat gemaakte fotoreportage. 

Het magazine is afgedrukt op kwaliteitspapier en heeft een glossy cover, waardoor het uitnodigend en aanstekelijk 
werkt om deze uitgave met volle aandacht door te nemen.
Het magazine is ook te consulteren op de website van Zottegem Winkelcentrum.

Lifestyle magazine 
Zottegem

Winkelcentrum
Vereniging: Zottegem 
Winkelcentrum vzw 

Duurtijd: Wordt jaarlijks 
uitgebracht

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Digitale ondernemersgids

Heb je een papieren handelsmagazine? Stel die dan 
zeker ook digitaal beschikbaar op de gemeentelijke 
website. De digitale variant van een handelsgids, is 
een digitale ondernemersgids of bedrijvengids op de 
gemeentelijke website. Zo’n kanaal is gratis publiciteit 
voor de ondernemers en biedt nuttige informatie voor 
de inwoners over het lokale aanbod.

Gemeentelijke webshop

Een stapje verder gaat de gemeentelijke webshop. 
Het is een digitaal platform, opgemaakt en beheerd door de gemeente en/of een lokale handelsvereniging, waar 
lokale handelaars ofwel hun producten direct kunnen aanbieden (zonder dat ze zelf moeten investeren in een 
webshop) ofwel via een link kunnen doorverwijzen naar hun eigen webshop.

Dankzij de webshop krijgt de consument een zicht op de lokale handelaars, ondernemers, horeca-uitbaters, … en kunnen 
ze lokaal shoppen. Voor de ondernemers zelf betekent het meer zichtbaarheid en het aantrekken van nieuwe klanten.

Brakel
OnderneemtOnderneemtBrakel

Middenstandsraad 

Brakel 

BRAKEL ONDERNEMERSGIDS 2020 

Op zoek naar een Brakelse ondernemer? Je vindt hier alvast een ruim aanbod.  
Een aangepaste lijst kan je terugvinden op www.brakel.be 

VIND ONS LEUK 
  

Een initiatief van Middenstandsraad Brakel en Shop in Brakel met de steun van  

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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PROJECT

Omschrijving

Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, zetten 
het gemeentebestuur, de Adviesraad Lokale Economie en Handel 
en het Handelscentrum Merelbeke vzw volop in op omnichannel. 

Voor de fysieke winkels worden al heel wat inspanningen geleverd. 
Diezelfde inspanningen willen de partners online doortrekken. 
Via het webplatform www.shoppingmerelbeke.be creëren de 
projectpartners een online winkelweefsel.

Doel

Via een webplatform de lokale ondernemers meer zichtbaarheid geven.

Hoe?

Ontwikkelen van een webplatform waarop handelaars, ondernemers, horeca-uitbaters, dienstverleners, … gratis en 
vrijblijvend kunnen intekenen. 

Handelaars kunnen hun zaak bekendmaken, contactgegevens achterlaten en hun website of webshop promoten. Ze 
kunnen het platform gebruiken om klanten/consumenten te bereiken en events of acties in de kijker te zetten. Ook 
openstaande vacatures worden kenbaar gemaakt.

Duurzaam winkelen wordt gepromoot door consumenten bewust te maken van het lokale aanbod. Via het 
webplatform ontdekken consumenten de online en de lokale (fysieke) marktplaats. De consument kan online 
winkelen bij goed gekende maar ook nieuwe handelszaken. De inwoner blijft op de hoogte van openstaande 
vacatures in de gemeente.

Campagne 
‘Shoppingmerelbeke.be’

Vereniging: Handelscentrum 
Merelbeke vzw

Samenwerkingsverband: 
Gemeente Merelbeke en 
Adviesraad Lokale Economie 
en Handel

Duurtijd: Onbeperkt in
de tijd
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sticker_shoppingmerelbeke_druk.pdf   1   11/02/2021   11:19:26

SHOPPING
Merelbeke .be

© Steven Van Leemputten

© Steven Van Leemputten
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Stads-app 

Met een stads-app maakt een stad of gemeente haar 
dienstverlening digitaal en efficiënter. Er kan zo op een 
doeltreffende en gebruiksvriendelijke manier  gecommuniceerd 
worden met de burgers.

Heb je zo’n app? Overweeg dan ook zeker dit kanaal om lokale 
handelaars bekend te maken en allerlei koopacties aan te 
kondigen.

Website Stad Ninove

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Communicatiecampagnes

Campagnes kunnen – zeker als ze leuk en opvallend zijn – een 
boost geven aan de lokale economie. Een campagne kan uit veel 
onderdelen bestaan en bijzonder creatief opgevat worden.

 + Grote affiches met daarop een foto of een karikatuur van de 
lokale handelaars zijn een aparte manier om de ondernemers 
in beeld te brengen. Die foto’s of karikaturen kunnen verwerkt 
worden in ander promotiemateriaal zoals bierviltjes, stickers, 
flyers en op katoenen of andere herbruikbare tassen die verdeeld 
worden door de ondernemers.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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PROJECT

Omschrijving

Een professionele karikatuurmaker maakt live een karikatuur van de verschillende ondernemers in de gemeente. 
Deze karikaturen worden in de etalages van de desbetreffende winkels geplaatst. 
Daarnaast zijn de karikaturen ook op shoppingtassen gedrukt. Op die manier is de campagne nog meer in het 
straatbeeld aanwezig.

Doel

De ondernemer van Denderleeuw wordt ludiek in beeld gebracht en er wordt extra beleving toegevoegd 
aan een winkelbezoek in de gemeente. Bovendien is er ook een spaaractie gekoppeld aan de 
communicatiecampagne om extra consumenten aan te trekken en nog meer zichtbaarheid te krijgen.

Hoe?

Er is een professionele karikatuurmaker aangesproken om de karikaturen te maken. Paneel met karikatuur van de 
deelnemende handelaars wordt in de etalages geplaatst en afgedrukt op shoppingtassen.  

Ondernemende 
karikaturen
uit Denderleeuw

Vereniging: UNIZO afdeling 
Denderleeuw

Duurtijd: Half jaar

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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PROJECT

Omschrijving

De actie is een communicatiecampagne om de lokale ondernemers meer en beter in beeld te brengen. Hiervoor zijn 
de ondernemers met een foto en korte omschrijving van hun zaak opgenomen in een pocketboekje: ‘Knappe Koppen 
Haaltert’. 

Dit boekje is zowel fysiek als digitaal beschikbaar en is door de gemeente breed verspreid en gepromoot. Naast het 
pocketboekje is een promofilm gemaakt om de ondernemers maximale zichtbaarheid te geven en de potentiële 
consument aan te zetten lokaal te shoppen. 

Doel

Lokale ondernemers worden visueel voorgesteld. Om sfeer en beleving van de winkel te benadrukken, 
wordt de foto van de handelaar genomen in zijn zaak. Eveneens wordt kort omschreven waarvoor de 
handelaar staat en wat hij verkoopt.

Hoe?

Er is een foto gemaakt van de ondernemers in hun handelszaak. Deze foto is opgenomen in het boekje, samen met 
een korte omschrijving: waarvoor je gaat winkelen in de betreffende handelszaak. 

Dit boekje is verspreid via verschillende kanalen en is nauw gelinkt aan de Haalterse cadeaubon. De promofilm is 
opgemaakt om de lancering van het boekje extra zichtbaarheid te geven.

Gemeente: Haaltert 

Duurtijd: Half jaar 
campagne en het boekje 
blijft daarna in gebruik 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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 + Als lokaal bestuur kan je jouw stad of gemeente als 
shoppingstad voorstellen in een filmpje. Overtuig de consument 
dat het in jouw gemeente aangenaam en veilig winkelen is. Pak 
uit met de winkels, dienstverleners, horecazaken, wekelijkse 
markt en laat vooral de handelaars, ondernemers, horeca-
uitbaters en marktkramers zelf aan het woord.

 + Werk met jouw lokale handelaars samen 
aan een uniek logo en een bijpassende 
slogan. Pak ermee uit op banners, vlaggen, 
infoborden, website, sociale media, flyers, …  
 

Ook een herbruikbare 
shoppingtas met 
daarop een duidelijke 
boodschap, is een prima 
communicatiekanaal. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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PROJECT

Omschrijving

Op de website www.houtemonderneemt.be kan elke Houtemse 
handelaar zich gratis registreren. Met ‘De gezichten van Houtem 
Onderneemt’ wil het gemeentebestuur de handelaars nóg meer in 
de kijker zetten. 

Zo kan de eigenheid van elke handelaar worden getoond. Elk 
van de ondernemers draagt bij aan de persoonlijkheid van de 
gemeente en daarbuiten. Het is de motivering bij uitstek om te 
kopen bij een lokale handelaar: ze geven advies, bieden een 
luisterend oor, service en dienst-na-verkoop aan, enzovoort. 
Diverse aspecten die je niet krijgt bij online winkelen en wat het kopen 
bij een lokale handelaar nog net dat tikkeltje voordeliger maakt. 

Doel

Het karakter van het lokaal handelsapparaat in een kleine gemeente zit net in de bekendheid van de persoon achter 
de handelsnaam. Bedoeling van het project is dat de handelaars elkaar onderling beter leren kennen en zelf stilstaan 
bij hun eigen troeven.
Tegelijkertijd de aandacht van de potentiële klant (opnieuw) trekken om lokaal te kopen.

Hoe?

Er wordt een fotoreeks gemaakt van alle handelaars die 
wensen mee te werken. Elke handelaar krijgt dus ‘een gezicht’. 
De fotoreeks wordt gebruikt in diverse communicatiekanalen: 
gemeentelijke infokrant, Facebook, brochure, handelsgids 
waarin ook de troeven van elke handelaar kunnen worden 
gepromoot. 

Houtem
onderneemt 

in beeld en actie

Gemeente: 
Sint-Lievens-Houtem

Duurtijd: Fotoreportage en 
beeldbewerking: januari– maart 
2019.
Lancering van de campagne via 
infokrant en sociale media: april – 
juni 2019.

© Studio4

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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 + Pak uit met de bijzonderheden van jouw gemeente. 
Welke extra troeven zijn er voor de klant en de 
bezoeker? Inzake aanbod, winkelbeleving, aangename 
plekjes, verrassende ontdekkingen, enzovoort. Wat 
maakt het voor de (startende) ondernemer interessant 
om zich in jouw gemeente te vestigen en in een pand 
te investeren?

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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PROJECT

Opmaak van een 
acquisitie-

brochure
en een website

Omschrijving

Het stadsbestuur en de ondernemers van Zottegem kiezen voor een gezamenlijke, structurele aanpak ter 
promotie van het ondernemerschap:
1. een acquisitiebrochure brengt de commerciële troeven van Zottegem in beeld;
2. de website www.zottegem.be/startersgids informeert startende ondernemers.

Doel

Informeren en aantrekken van startende ondernemers.

Hoe?

1. Doel van deze brochure is de aantrekking en de leefbaarheid van het winkelcentrum te verhogen via de uitgifte 
van een magazine.

2. De website geeft een overzicht van leegstaande panden en van de huurprijzen, brengt inspirerende voorbeelden 
van reeds gevestigde handelaars in Zottegem.

Stad: Zottegem

Samenwerkingsverband:
Ondernemers en 
stadsdiensten van Zottegem 

Duurtijd: Acties worden 
uitgerold over verschillende 
jaren. 

© Stad ZottegemWebsite Stad Zottegem

http://www.zottegem.be/startersgids
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Deze subsidies geven je 
een duwtje in de rug

De Provincie heeft twee subsidies om de detailhandel 
in Oost-Vlaanderen te ondersteunen. De ene is 
bedoeld om steden en gemeenten te begeleiden 
bij het uitwerken van hun detailhandelsbeleid. De 
andere is er om lokale detailhandels-, middenstands- 
en horecaverenigingen te ondersteunen bij het 
uitvoeren van innovatieve acties.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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SUBSIDIES
voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten

voor de ondersteuning van detailhandel, middenstand en horeca

Waarvoor dient deze subsidie? 

Met deze subsidie wil de Provincie de Oost-Vlaamse besturen 
financieel ondersteunen bij de ontwikkeling van een 
ondernemingsvriendelijk beleid en de promotie van lokale handelaars-
ondernemers. De subsidie maakt het mogelijk voor Oost-Vlaamse 
besturen om innovatieve projecten op te starten in hun stad of 
gemeente. Dankzij deze financiële hulp wordt de stap naar het 
experimenteren met nieuwe initiatieven vlugger gezet. Meermaals is 
gebleken dat deze projecten een vervolg kennen en dat ze andere 
besturen en handelsverenigingen inspireren.

Wie kan een projectaanvraag indienen?

Een stads- of gemeentebestuur in Oost-Vlaanderen
kan jaarlijks één aanvraag indienen. 

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Voor welke projecten geldt de subsidie?

Projecten die inzetten op één of meerdere van de volgende aspecten 
komen in aanmerking: 

 + de ontwikkeling van fysieke en/of digitale communicatiekanalen 
 en/of -dragers om een maximale dienstverlening 
 en ondernemingsvriendelijk beleid te realiseren;

 + de uitvoering van een beter lokaal detailhandels-,    
 middenstands- en horecabeleid;

 + de uitvoering van het strategisch commercieel plan 
 en centrummanagement;

 + de promotie van de collectieve belangen van de plaatselijke 
 detailhandelaars, middenstanders en horeca-uitbaters.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximum 10.000 EUR of 100% van 
de door de deputatie aanvaarde kosten (niet-aftrekbare btw 
inbegrepen).

Het project moet uitgevoerd worden binnen de 12 maanden 
na goedkeuring door de deputatie.

Raadpleeg het reglement en het aanvraagformulier via 
www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Elk jaar is er een eerste oproep in het najaar. De aanvragen moeten 
dan uiterlijk op 15 oktober ingediend worden. Als het saldo van de 
budgetten toereikend is, wordt een tweede oproep gelanceerd met 
als uiterste datum van indienen 15 april. De aanvraagprocedure 
verloopt digitaal via detailhandel@oost-vlaanderen.be.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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budgetjaar (* onvolledig)

Betaalde projectsubsidies aan steden en gemeenten (EUR)
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SUBSIDIES
voor lokale detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen 

voor de ondersteuning van detailhandel, middenstand en horeca 

Waarvoor dient deze subsidie? 

Detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen bestaan uit 
enthousiaste winkeliers en horecaondernemers die niet alleen een 
zaak uitbaten, maar zich ook inzetten om de lokale handel en horeca 
te promoten. Zij bundelen hun krachten en organiseren tal van 
evenementen om onderlinge belangen te behartigen, hun meerwaarde 
aan te tonen en inwoners aan te zetten om lokaal te kopen. Met dit 
subsidiereglement wil de Provincie Oost-Vlaanderen goed werkende, 
lokale verenigingen financieel ondersteunen. 

Wie kan een projectaanvraag indienen?

 + Oost-Vlaamse verenigingen van detailhandelaars, 
middenstanders en horeca-uitbaters met of zonder 
rechtspersoonlijkheid die (gezamenlijk) de lokale belangen 
behartigen

 + Oost-Vlaamse extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) 
met publiekrechtelijk statuut, belast met beleidsuitvoerende 
taken omtrent detailhandel, middenstand en horeca

Een handels- of horecavereniging kan jaarlijks één aanvraag indienen.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Voor welke projecten geldt de subsidie?

Projecten die inzetten op één of meerdere van de volgende aspecten 
komen in aanmerking:

 + verenigingsleden, lokale handelaars en ondernemers 
informeren over actuele thema’s die relevant zijn voor  lokale 
detail handelaars en middenstanders aangaande duurzame 
ontwikkeling, modernisering of nieuwe technieken binnen de 
sector of op algemeen vlak (met uitsluiting van projecten die 
in aanmerking komen voor een middenstandsopleiding en 
-vervolmaking);

 + lokaal ondernemerschap promoten en profileren om zo klanten, 
opdrachten of diensten te werven.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximum 5.000 EUR of 100% van de 
door de deputatie aanvaarde kosten (niet-aftrekbare btw 
inbegrepen).

Het project moet uitgevoerd worden binnen de 12 maanden 
na goedkeuring door de deputatie.

Raadpleeg het reglement en het aanvraagformulier via 
www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Elk jaar is er een eerste oproep in het najaar. De aanvragen moeten 
dan uiterlijk op 15 oktober ingediend worden. Als het saldo van de 
budgetten toereikend is, wordt een tweede oproep gelanceerd met 
als uiterste datum van indienen 15 april. De aanvraagprocedure 
verloopt digitaal via detailhandel@oost-vlaanderen.be.

Aan de slag. Wat kunnen we doen?
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Betaalde projectsubsidies aan detailhandels- en middenstandsverenigingen (EUR)
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