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5VOORWOORD

Detailhandel draagt bij tot sociale cohesie en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
stads- en dorpskernen. Winkels en horeca oefenen een grote aantrekkingskracht uit op shoppers,  
bezoekers en toeristen. Detailhandel vraagt dan ook een strategisch locatiebeleid en een  
gecoördineerde aanpak. 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen  
voert een coherent detailhandelsbeleid. 
Vanuit de provinciale diensten en de  
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen 
(EROV) zetten we middelen en mensen in 
om de detailhandel de nodige stimuli te 
geven, lokale besturen te ondersteunen en 
te begeleiden in hun detail handelsbeleid. 
Sinds 2012 doen we dat ook samen met  
de andere Vlaamse Provincies.

Aan de lokale besturen alvast volgende tips: gebruik de provinciale detailhandelsvisie als hefboom 
voor lokaal handelsbeleid. Data en analyses op maat brengen de gemeentelijke detailhandel in 
kaart. Vraag advies bij de opmaak van een strategisch commercieel plan. Doe een beroep op de 
Oost-Vlaamse subsidiereglementen om detailhandels projecten uit te werken.

Detailhandel is volop in beweging. Daarom 
moeten we het beleid voortdurend bijsturen 
en aangepaste acties ontwikkelen.

Dit inspiratieboek geeft u een overzicht van 
de provinciale dienstverlening en inspireert 
voor nieuwe, innoverende initiatieven voor 
detailhandel in Oost-Vlaanderen.

Jozef Dauwe 
Gedeputeerde, bevoegd voor middenstand

beleid voort-
durend bijsturen 

& aangepaste 
acties ontwikkelen



onmisbaar als basis  
voor beleid en acties
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behoefte aan informatie

Waarom economisch focussen op de detailhandel?  
In Oost-Vlaanderen realiseert de detailhandel 7,5 miljard euro 
omzet. De sector is een belangrijke werkgever met bijna  
30.000 werknemers in de detailhandel en nog eens 
20.000 zelfstandige winkeliers. 22.000 mensen zijn  
actief in de horeca. 

Ruim 22% van het Vlaamse winkelaanbod 
ligt in Oost-Vlaanderen, met 28.320 verkoop-
punten en bijna 3 miljoen m2 netto winkel-
oppervlak.

De snelle ontwikkeling van de detailhandel 
heeft ook ruimtelijke consequenties. Omdat 
ruimte schaars is, moeten we nadenken  
over goed ruimtegebruik. Het ruimtelijk 
aanbod beleid wil kernen versterken  
tegenover de periferie, ongewenste ont-
wikkelingen in de detailhandel voorkomen, 
rekening houden met de opdeling stedelijk 
gebied tegenover buitengebied en met het 
eco nomisch draagvlak van de gemeente.  
In het aanbodbeleid houdt de Provincie  
ook rekening met milieu en mobiliteit.

→  De provinciale dienst Economie 
brengt voor u de hele Oost-
Vlaamse detailhandel in kaart. 

#goedomweten

Oost-Vlaanderen
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Ten slotte wijst de startnota ‘Winkelen in 
Vlaanderen’ (2010) erop dat steden en 
gemeenten ondersteuning nodig hebben, 
vanuit goed onderbouwde terreinkennis. 

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft  u de gegevens 
en instrumenten om aan de slag te gaan.

alle gegevens 
worden elk jaar 
geactualiseerd

In Oost-Vlaanderen zijn 
er 20.000 zelfstandige 
winkeliers. Samen stellen 
ze bijna 30.000 mensen 
tewerk. Ze realiseren 
7,5 miljard euro omzet 
per jaar. 
—
In de Oost-Vlaamse horeca 
werken er 22.000 mensen.

#goedomweten
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informatie en analyses 
over detailhandel op maat

De provinciale dienst Economie brengt de detailhandel 
in kaart. De dienst reikt steden en gemeenten een metho-
diek aan om hun detailhandelsbeleid vorm te geven. 
In Kern cijfers (p. 14) vindt u de belangrijkste gegevens 
samengevat.

interprovinciale detailhandelsstudie

De interprovinciale studie detailhandel geeft  een unieke 
analyse van de 308 Vlaamse steden en gemeenten. 
Voor elke provincie is er een detailhandelsrapport. 
De onderzoeksresultaten kunt u raadplegen op 
www.oost-vlaanderen.be/detailhandel. 

gemeentelijke feitenfiches

De feitenfi che geeft  u een mooi beeld van de situatie 
en de evo lutie van de detailhandel in uw gemeente. 
De gemeentelijke socio- economische gegevens en 
detailhandelssituatie worden nauwgezet geregistreerd 
en opgevolgd: demografi e, welvaart, werkgelegenheid, 
winkelaanbod, koopstroomgegevens, beoor deling van 
de winkel gebieden en bezoekmotieven. De kaarten 
van de verzorgingsgebieden brengen de positie van 
uw gemeente nog duidelijker in beeld. Het verzorgings-
gebied is een wiskundige weergave van het aantal con-
sumenten dat lokaal wordt bediend. Het is de som van 
de koopbinding en de koopattractie, uitgedrukt in aantal 
consumenten dat zijn aankoopbedrag voor 100% besteed 
in het betreff ende gebied (= winkelgebied of gemeente).

HYPERLINK 
Kern cijfers (zie p. xxx)

HYPERLINK WEBSITE
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De SWOT-fiches interpreteren de gegevens uit de feiten fiches. U ziet wat vandaag de belangrijkste  
sterkten en zwakten zijn. En u krijgt een overzicht van de kansen en bedreigingen voor de toekomst. 
Op basis van de SWOT-analyse formuleren we aanbevelingen voor de detail handel in uw gemeente. 
Jaarlijks krijgt elke gemeente haar feitenfiche toegestuurd. Op de portaalsite detailhandel  
(www.detailhandelvlaanderen.be) kunt u de feiten fiches raadplegen van alle 308 Vlaamse gemeenten.

Locatus winkelbestand

Sinds 2008 verzamelt Locatus informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienst
verlenende bedrijven in heel Vlaanderen. Van apotheek tot buurtwinkel, van kledingzaak tot 
opticien, van broodjeszaak tot restaurant, van kapper tot schoonheidsinstituut, van autogarage  
tot benzinestation.

In de database staan de winkelnaam, de branche, de oppervlakte. En alle gegevens worden elk  
jaar geactualiseerd. In Locatus Online – het onlinewinkeldatabestand van Locatus – vindt u ook 
retailplattegronden en informatie over winkelgebieden.

HYPERLINK WEBSITE

Foto: Ian Segal
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Door de overeenkomst van de Provincie 
met Locatus krijgt de gemeente gratis 
en rechtstreeks toegang tot het data-
bestand van alle Vlaamse steden en 
gemeenten. Ga dus zelf aan de slag  
en bekijk in Locatus Online waar in  
uw gemeente welke winkels zijn of  
hoe het zit met het winkelaanbod in  
de buurgemeenten. Kijk over de 
gemeente- en provinciegrens als u  
uw detail handelsbeleid uitwerkt. 

Hoe interpreteert u de data van  
Locatus? Wil ook uw collega toegang 
tot Locatus Online? Hoe bakent u het 
kerngebied af? Neem hiervoor contact 
op met de provinciale dienst Economie. 

 aanbodevoluties monitoren

Maak gebruik van de gemeentelijke  
feitenfiches detailhandel en van  
Locatus Online om zelf het winkel-
aanbod te monitoren.

Zijn meer winkels in uw gemeente  
of een hervestiging economisch  
leefbaar? Wat zijn de gevolgen voor  
het bestaande aanbod? Zullen de  
koop stromen daardoor fundamenteel  
veranderen? Wat zijn de echte  
behoeften van de consument?  
Ook voor vragen over toekomstige 
retailontwikkelingen kunt u terecht 
bij de provinciale dienst Economie. 
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Het instrument RetailCompass is ontwikkeld door RetailSonar, een onderzoeksbureau dat winkel-
vastgoed bestudeert. Via het RetailCompass berekent de Provincie het klanten potentieel en maken 
we haalbaarheidsanalyses voor nieuwe grootschalige detailhandelsprojecten. 

detailhandelsanalyses en overleg op maat

Op vraag van de lokale besturen maken we analyses op maat. Meestal gaat het om een verdieping 
van de aangeboden data en een interpretatie van de evoluties in het winkelaanbod. Bovendien 
lichten we de resultaten van de analyses toe aan schepenen, ambtenaren en handelsverenigingen.

projectwerking om kennis te verzamelen en te verspreiden

Door het uitwerken van projecten ontwikkelt de Provincie een geïntegreerde werking rond de detail-
handel. Meer informatie vindt u onder Project Baanwinkels (p. 39).

HYPERLINK 
Project Baanwinkels (zie p. xxx)

Foto: Ian Segal
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kerncijfers
Enkele feiten op een rij. Het winkel-
aanbod is in kaart gebracht op basis 
van de databestanden van Locatus 
(2017). De koopstromen zijn het 
resultaat van een bevraging bij de 
Vlaamse bevolking door marktstudie-
bureau MAS Research. 

→  De provinciale dienst 
Economie analyseert 
de detailhandels cijfers.

→  Voor aanbodgegevens 
op detailniveau, raadpleeg 
ook Locatus Online.

#goedomweten

Foto: Ian Segal
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detailhandel in ruimer perspectief

aantal verkooppunten
 = 2.500 verkooppunten

28.320 125.215
Oost-Vlaanderen Vlaanderen

209.330 222.475 8.855
België Nederland Luxemburg
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winkelvloeroppervlakte  
detailhandel (m2)

 = 500.000 m2

2.960.095 13.272.870
Oost-Vlaanderen Vlaanderen

21.141.980 31.151.540 905.525
België Nederland Luxemburg
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winkelleegstand 
in % aantal verkooppunten
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aantal verkooppunten in Oost-Vlaanderen (in %)
De veldwerkers van Locatus inventariseren jaarlijks alle verkooppunten. 
Verkooppunten worden ingedeeld naar vier types van winkelgebieden.

Een centraal winkelgebied is het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats.

Daarnaast kan een woonplaats één of meerdere ondersteunende winkelgebieden hebben 
(onder andere binnenstedelijke winkelstraten en baanconcentraties).

Grootschalige concentraties en speciale winkelgebieden zoals shopping centers behoren 
tot de overige winkelgebieden. 

Alle verkooppunten die buiten deze winkelgebieden liggen, worden tot de verspreide 
bewinkeling gerekend.

10%0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oost-Vlaanderen

centrale winkelgebieden

ondersteunende winkelgebieden

overige winkelgebieden

verspreide bewinkeling

leegstand
dagelijks

mode & luxe
vrije tijd

in & om huis
overige detailhandel

transport & brandsto�en
leisure

diensten

Producten en diensten worden door Locatus ingedeeld in drie groepen: dagelijkse goederen (DG), periodieke goederen (PG) 
en uitzonderlijke goederen (UG). Deze kunnen op hun beurt verder worden onderverdeeld naar branches. Dagelijkse goede-
ren (DG): voeding en persoonlijke verzorging. Mode en luxe (PG): bijv. kleding, lederwaren, juwelier en antiek. Vrije tijd (PG): 
sport en spel, hobbyartikelen en media. In & om het huis (UG): plant en dier, bruin- en witgoed, doe-het-zelf, woonartikelen. 
Overige detailhandel: bijv. tweedehands- en feestartikelen. Transport & brandstoff en: bijv. autodealers en garagebedrijven, 
tankstations. Leisure: horeca, cultuur en ontspanning. Diensten: bijv. kapsalons, fi nanciële instellingen en reisbureaus.
Leegstand: leegstaande commerciële panden.



veruit de belangrijkste 
aanbodcluster is Gent
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koopstromen in Oost-Vlaanderen

1 Veruit de belangrijkste aanbodcluster is Gent. Voor elke productgroep heeft Gent  
het grootste verzorgingsgebied. Vooral voor cultuur is Gent dominant, maar ook voor  
periodieke goederen en horeca is dat zeer uitgesproken.

2 De centrumsteden Aalst en SintNiklaas vullen de top drie aan. Aalst neemt de tweede 
plaats in voor dagelijkse goederen en horeca. Sint-Niklaas bezet dan weer de tweede plaats 
voor periodieke en uitzonderlijke goederen, en cultuur.

3 Opvallend hoge posities voor Dendermonde en Ninove, zij vullen de top vijf aan.  
Enkel voor cultuur neemt Geraardsbergen een vierde plaats in. Oudenaarde en Lokeren  
komen steevast in de top tien terug.

4 Hoge koopbinding voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen. Voor de productgroepen 
periodieke goederen en horeca scoort de provincie Oost-Vlaanderen eerder gemiddeld. Voor 
cultuur wordt een relatief lage score genoteerd ten opzichte van andere provincies.

5 OostVlaanderen kent een hoge koopattractie voor periodieke en uitzonderlijke  
goederen. Vooral consumenten uit Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen worden aangetrokken.

6 De koopvlucht vanuit OostVlaanderen is vooral gericht naar de provincies  
WestVlaanderen en Antwerpen. De koopvlucht naar de stad Antwerpen is opmerkelijk.  
Eveneens Zwijndrecht, Brugge, Knokke-Heist, Oostende en Waregem komen voor als  
bestemmingsgebied. 



Cijfers voor mijn gemeente





De Provincie formuleerde 
een toekomstvisie voor  
de detailhandel in Oost-
Vlaanderen.
—
Die provinciale toekomst-
visie is een hefboom voor 
gemeentelijk detail-
handels beleid.
—
Een vernieuwende visie 
houdt rekening met  
de uitdagingen voor  
de volgende jaren,  
met duurzaamheid en 
mobiliteit, met milieu  
en met leefbaarheid  
voor inwoners, con su-
menten en bezoekers.

#goedomweten
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een vernieuwende  
visie op 
detailhandel

Acht kracht-
lijnen vatten 
de toekomst-
visie van de 
Provincie 
samen. 

Meer informatie vindt u in de brochure 
‘Naar de kern van de zaak. Visie op 
detailhandelsbeleid in Oost-Vlaanderen’  
(www.oost-vlaanderen.be/detailhandel).
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1  kernen versterken als basis 
voor vitale steden en gemeenten

Leefb are steden, gemeenten en 
dorpskernen hebben een goed aan-
bod van woningen en voorzieningen, 
detailhandel en horeca, ontspanning 
en cultuur. Versterk liever de winkel-
kern in uw gemeente dan winkelge-
bieden buiten de kernen. 

verschillende 
beleidsdomeinen 

afstemmen op elkaar 

Dorpskern Sint-Gillis-Waas  |  Foto: Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas
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2  groeien naar een integraal beleid  
van kernversterking
 

U bereikt pas echt resultaten als verschillende beleidsdomeinen hun activiteiten  
op elkaar afstemmen: economie, ruimte, mobiliteit, leefmilieu en toerisme. Gebruik het winkel-
data bestand van Locatus en de gemeentelijke feitenfiche detailhandel voor antwoorden op  
economische en ruimtelijke vragen.

3  detailhandelsbeleid  
structureel sturen

 
Werk samen met privé-partners om tot een totale beleidsaanpak 
te komen. Overleg met lokale han delaars, projectontwikkelaars 
en de vastgoedsector om de winkelgebieden aan te sturen. 

4  focussen op toegankelijk  
basisaanbod in buurten  
en kernen

Zowel in de stadskern als in kleinere kernen en buurten vergrijst 
de bevolking en worden inwoners minder mobiel. Niet alleen  
het winkelhart van gemeenten verdient de nodige aandacht. 
Ook het winkelaanbod in dorps- en plattelandskernen vraagt 
een aangepast beleid. Leegstand en verloedering kunt u  
aanpakken door nieuwe vormen van aanbod te ontwikkelen, 
basisvoorzieningen te behouden en de kwaliteit van winkel-
gebieden te verbeteren.
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5  kiezen voor selectief locatiebeleid  
voor nieuw aanbod
 

Een ruimtelijk aanbodbeleid en een beleidsplan detailhandel voorkomen ongewenste ontwikkelingen. 
Overleg met de buurgemeenten, hou rekening met kleinschalige en grootschalige detailhandel, 
met het consumptiegedrag en het inkomen van de inwoners. En win advies in om nieuwe detail-
handelsvestigingen en hervestiging te beoordelen.

6  herstructureren en verdichten,  
liever dan nieuwe detailhandels-
concentraties creëren

Verdichten kan in een kernwinkelgebied en in perifere handelsclusters. Uitbreidingen in of direct 
aansluitend op een kernwinkelgebied krijgen de voorkeur. Op minder gewenste plaatsen kunt u 
beter een uitdoofscenario uitwerken: het Vlaams decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid geeft u 
de mogelijkheid winkelarme gebieden aan te duiden. 

Foto: Nik Vermeulen



Foto: Nik Vermeulen
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7  plaats en rol van steden en gemeenten 
erkennen voor structuur van handels-
clusters en hun verzorgingsgebied

Doelgericht shoppen en recreatief winkelen concentreert het winkelaanbod meer in recreatieve 
aanbodclusters. In de praktijk zal het winkelapparaat in steden en grotere gemeenten uitbreiden  
of versterken. Andere gemeenten of winkelgebieden moeten het aanbod verbeteren, willen ze  
hun aantrekkingskracht houden. Kijk op de website van de Provincie onder Subsidies voor  
projectwerking en ontdek wat uw mogelijkheden zijn.

8  informeren, ondersteunen, begeleiden  
in dialoog met steden en gemeenten  
en alle betrokkenen

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt u graag proactief om beleids- en actieplannen  
uit te werken en komt financieel tussen als u detailhandelsprojecten opzet.

HYPERLINK 
website



mijn visie



werk 
aan de winkel

Foto: Ian Segal
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Hoe maakt u een beleidsplan detailhandel op?

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) begeleidt gemeenten om een beleidsplan 
detail handel op te maken om winkelkernen sterk en aantrekkelijk te maken. Dit traject is gratis. 

Hoe we tewerkgaan?

werkgroep

In overleg met het gemeentebestuur starten 
we een werkgroep op met vertegenwoordigers 
van plaatselijke handelaars, horeca en  
ambtenaren.

timing

We leggen vooraf een duidelijke timing vast 
voor de oplevering van het beleidsplan. 

analyse

We analyseren actueel cijfermateriaal over  
het handelsapparaat en de koopstromen  
in de gemeente. EROV gebruikt de data en  
middelen van de provinciale dienst Economie: 
socio-economische gegevens, Locatus winkel-
databestand, gemeentelijke feiten fiches 
detailhandel. 

beleids- en actieplan

Na een duidelijke afbakening van de handels-
kern, werken we een visie uit. Koppelt u daar 
graag een actieplan aan? Laat u inspireren 
door de vele voorbeelden en gebruik het  
subsidiereglement ter ondersteuning van  
de detailhandel in Oost-Vlaanderen.

→  Een bloeiende handelskern zorgt voor sfeer en dynamiek in uw gemeente. 

→  Een strategisch commercieel plan is nuttig om een goed beeld te krijgen van  
het winkel apparaat en om duidelijke ambities te formuleren vanuit een coherente 
visie en strategie. 

→  Een mix van functies (wonen, werken en ont spanning) in combinatie met  
opti male bereik baarheid, zijn de troeven om een commercieel aantrekkelijke  
kern te garanderen.

#goedomweten
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detailhandelaar in beeld
Wilt u meer informatie over het profiel van de handelaars in uw gemeente, wat ze willen en waar ze 
zich zorgen over maken? EROV ontwikkelde samen met de faculteit Economie en Bedrijfskunde van 
de Universiteit Gent een online-enquête voor handelaars. 

De enquête peilt naar de mening van handelaars over de handelszaak, de handelskern, de klanten 
en het lokaal economisch beleid. In de resultaten van de handelaarsenquête in Merelbeke,  
Dendermonde, Wachtebeke, Ninove en Evergem zagen we deze tendensen:

 de handelszaak

De grootste groep detailhandelaars is tussen 41 en  
50 jaar en woont in de gemeente waar zijn handels-
zaak gevestigd is (80%). De meeste winkeliers zijn 
meer dan tien jaar actief. 20% zijn starters die nog 
geen vijf jaar bezig zijn. De helft van de handelaars 
werkt alleen of met twee.

Het handelspand is meestal eigendom van de  
handelaar. 27% van de handelaars huurt een pand.

Waarom handelaars voor een bepaalde gemeente 
kiezen? Goede ligging en bereikbaarheid, familiale  
en historische redenen, nabijheid van klanten of  
overname van een zaak. 

Eén op de twee ziet de toekomst van zijn zaak roos-
kleuring in en verwacht er de volgende drie jaar op 
vooruit te gaan. Eén op de drie verwacht dat zijn zaak 
economisch op hetzelfde niveau blijft. En nog eens 
14% denkt erop achteruit te gaan. 
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 de klant

De handelaars zeggen dat hun klanten vooral in de gemeente 
zelf wonen (74%) en met de auto naar de winkel komen (88%). 
Ook de handelaars rijden met de auto naar hun zaak (60%), net 
zoals hun medewerkers (69%). 44% vindt dat er weinig tot heel 
weinig parkeerplaatsen zijn rond hun handelszaak.

 sfeervolle handelskern

De handelaars hechten veel belang aan sfeer bij het winkelen en 
verwachten dat de gemeente daarin investeert. Als meest voor-
komende knelpunten noemen ze: verkeershinder en te weinig 
veiligheid en uitstalruimte op de stoep. 

Van hun gemeente verwachten handelaars vooral dat ze investeert 
in een aangename winkelsfeer en in mobiliteit. Een vlot parkeer-
beleid op maat van de consument en verkeersveiligheid staan hoog 
op de agenda. Ook de mogelijkheid om vlot te laden en lossen is 
een belangrijk aandachtspunt.

 overleg nodig

De meeste handelaars (80%) zijn neutraal tot positief over het 
beleid van de gemeente voor lokale economie. Wel vinden ze 
dat de communicatie beter kan. 

De helft  van de handelaars is aangesloten bij een handelaars-
vereniging en weet dat er een adviesraad is voor lokale economie. 
Dat verklaart mee waarom handelaars overleg, inspraak en recht-
streeks contact met de lokale beleidsverantwoordelijken zo 
belangrijk vinden. Op basis van de resultaten van de handelaars-
enquêtes, formuleert EROV adviezen over detail handelsacties op 
maat van de gemeente. 



Foto: Ian Segal
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Sinds januari 2016 werken de provinciebesturen van 
Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant samen het 
project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ uit. Het project 
werkt met geld van de drie provincies, van Vlaanderen en van 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met een logo en de baseline ‘De baan op voor 
kern versterking’, zoomt het project in op een 
van de pijnpunten die in de interprovinciale studie 

detailhandel scherp naar boven kwam: de bovenmatige 
ontwikkeling van groot schalige detailhandel in de periferie, 
vooral langs de steenwegen. 

Foto: Ian Segal
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retailbaanlinten in een notendop
Voor de consument zijn er geen gemeente- en provinciegrenzen. Gemeenten moeten elkaar niet 
onderling beconcurreren, maar wel met elkaar overleggen. De steenwegen N70 Gent-Antwerpen  
en N10 Lier-Aarschot zijn typisch Vlaamse voorbeelden van retailbaanlinten. 

Het ruimtegebruik moet eco nomisch optimaal 
zijn, zeker in een dichtbebouwde en dicht-
bewoonde regio. Economische beleids-
beslissingen hebben een steeds grotere  
impact op het ruimtegebruik en omgekeerd:

Sinds 2008 kwam er in 
Vlaanderen 170% meer winkel-
oppervlakte in baanlinten en 
shopping centers. In de kernen 
kwam er 70% procent meer 
leegstand.
—
Er worden nog altijd nieuwe 
detail handels zaken vergund 
en gebouwd. Ruim 40%  
ligt langs steenwegen.

(bron: Locatus) 

voor  
de consument

zijn er geen 
gemeente- en 

provinciegrenzen 

Foto: Ian Segal
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tijd voor actie

In dit project wordt de baanverlinting aangepakt op bovengemeentelijk niveau. Voor de N70 
werken de gemeentelijke beleidsdiensten van Gent, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas, 
Beveren, Zwijndrecht, Antwerpen en de betrokken provinciebesturen een gemeenschappelijke 
langetermijnvisie uit. 

De gemeenten spreken onderling een realistische én duurzame strategie af: open ruimte behouden, 
versterken en herwaarderen, een gezonde en duurzame balans nastreven tussen het kernwinkel-
gebied en de steenwegontwikkeling, garanderen dat de steenweg optimaal multimodaal functio-
neert. Functies verweven is de basis, duurzaamheid voor nieuwe ontwikkelingen een must.

WS

woensdag24februari2016

WAASLAND
Acht gemeenten en provincie zullen tegen 2018 eenduidig actieplan uitwerken

Baanwinkels op N70 worden aan
banden gelegd
BEVEREN

Deproblematiekvandebaanwin-
kels is een oud zeer, maar tot nog
toe pakte elke gemeente het an-
ders aan en ontbrak het vaak aan
duidelijke richtlijnen om deze
mastodonten te weren. Met het
project ‘Baanwinkels en gemeen-
ten op één lijn’ nemen de provin-
cies Oost-Vlaanderen enAntwer-
pen het initiatief om tegen 2018
tot een actieplan te komen voor
het volledige traject van de N70
van Gent tot Antwerpen, goed
voor 48 kilometer gewestweg
door acht gemeenten. Het start-
moment vond gisteren niet toe-
vallig in Beveren plaats. De ge-
meente lag al meermaals in con-
flictmetderetailsectoroverdein-
plantingvannieuwebaanwinkels.
ZetrokzelfsnaardeRaadvanState
omdekomstvanTheFashionSto-
retegentehouden.Omeenproce-
dureslagtevermijden,gingdekle-
dingketen akkoord met een uit-
doofscenario voor de vestiging

langsdeN70eneenverbodomuit
te breiden. De gemeente Beveren
isdanookblijmethetinitiatiefvan
deprovincie.«Deverkoopvankle-
ding hoort thuis in de kern enwe
zijn vragende partij voor een in-
strument om dit af te dwingen»,

zegtschepenvanLokaleEconomie
FilipKegels (N-VA).

Leegstand
GedeputeerdeGeert Versnick be-
vestigtdatbaanwinkelseennega-
tief effect hebbenopde kernwin-
kelgebieden van gemeenten. «Uit
onderzoek blijkt dat de voorbije
zesjaarhetaantalvierkantemeter
winkelvloeroppervlaktebij baan-
winkelsenshoppingcenterssteeg
met 170 procent, terwijl de leeg-
stand in de kernenmet liefst 69,5
procent toenam. De baanwinkels
langs de steenwegen hebben niet
alleen economische gevolgen,
maarookeen impactopdemobi-
liteit enhet straatbeeld.DeN70 is
nusomsaléénwinkellint.»
Datwinkelketenskiezenvooreen
vestiging langs een steenweg,
heeft verschillende oorzaken. «In

dekernenzijnvaakenkelkleineof
oude panden, er zijn weinig uit-
breidingsmogelijkheden, parke-
ren is meestal betalend en de be-
reikbaarheid is wat moeilijker»,
schetst Versnick het probleem.
«Doordat er momenteel te vlot
vergunningen worden gegeven,
nemen ketens niet demoeite om
in de kern te investeren. Die ten-
densmoetenwestoppen.Daarom
is het belangrijk dat alle gemeen-
tenlangsdeN70opéénlijnzitten.
Zemogendoorderetailsectorniet
tegen elkaarwordenuitgespeeld.
HetheeftgeenzinalswinkelXzich
niet de ene gemeente mag vesti-
genendanmaarnetoverdegrens
trekt, terwijldegevolgendezelfde
zijn.»

Niet afschaffen
Antwerps gedeputeerde Ludwig

Caluwé sluit zich hierbij aan.
«Voor de consument bestaan er
geen gemeente- en provincie-
grenzen», zegt hij. «We moeten
baanwinkels niet afschaffen,
maar enkel toelaten op plaatsen
die er geschikt voor zijn. Wat in
eenboodschappentaspast,hoort
thuis indekern. Inhetglobaalbe-
leidsplan voor de N70 zullen we
oplijstenwelketypeproductenin
eenbaanwinkelverkochtkunnen
worden,maarerkomenookdeel-
plannenpergemeente,omdatde
noden natuurlijk overal anders
zijn. We gaan trouwens ook met
devastgoed- en retailsector rond
de tafel zitten. Ook zij hebben
baatbijduidelijkerichtlijnen,zo-
datergeeninvesteringenworden
gedaan op plaatsen waar nadien
toch geen vergunning wordt af-
geleverd.»

Beveren vocht de komst vanTheFashionStore zelfs aan bij deRaad vanState,
maar stopte uiteindelijk de procedureslagmet een akkoord omniet uit te breiden. Foto Pieters

Acht gemeenten gaan in samenwerking
met de provincie de baanwinkels langs de
N70 aan banden leggen. De gewestweg
werd geselecteerd als proefproject voor
heel Vlaanderen. Baanwinkels zorgen voor
extra verkeersdrukte en trekken klanten
weg uit de dorps- of stadskern, waardoor
daar de leegstand fors toeneemt.
KRISTOF PIETERS

DEKLINGE

«Nooit bedoeling
gehad mijn vrouw
te raken»
Demandieafgelopenzaterdag
zijnvrouwraaktenahet lossen
vaneenschot,verklaartdathet
omeenspijtigongevalgaat.De
feitendedenzichvoorinhet
huisvanhetkoppel inhet
SpaansKwartier inDeKlinge.

Jan F. geeft toedat het die avond
toteenzwareruziekwamendat
hij op een bepaaldmoment een
oud pistool in de hand nam.
«Maar het was nooit de bedoe-
lingomditaf tevurenenalzeker
niet om mijn vrouw te raken»,
zegt hij. «Het schot ging plots af
toen het pistool naar de grond
gerichtwas.Dekogelketsteafop
devloerenbelanddeinhetbeen
vanmijnvrouw.Ikwistnieteens
dathetpistoolgeladenwas.»
JanF.werdnahetincidentopge-
paktenvoorgeleid,maarisdaar-
na vrijgelaten onder voorwaar-
den. Hij mag de komende tijd
geen contact meer hebbenmet
zijnechtgenote.Zelfhoopthijdat
het incident niet het einde zal
betekenen van zijn relatie. «We
zijnal24jaargelukkiggetrouwd
enditwaseeneenmaligvoorval.
Ookmijn echtgenote is daarvan
overtuigd. De bewuste avond
hadikrumgedronkenincombi-
natie met medicatie, waardoor
mijn hoofd op hol is geslagen»,
aldus F. Het parket van Oost-
Vlaanderengeeftvoorlopiggeen
commentaar. (PKM)

SINT-NIKLAAS
Fietserstenval
Op de Koningin Astridlaan in
Sint-Niklaas is gisteren rond
14.30 uur een ongeval gebeurd.
Een 41-jarige automobilist uit
Sint-Niklaasverlieteenparking.
Door dit onverwachtemanoeu-
vre verloor een minderjarige
fietser die op het fietspad rich-
ting Beveren reed de controle
overhaarstuurenreeddefietser
naast haar aan. Beide fietsers
kwamentenvalenraaktenlicht-
gewond. (PKM)

LOKEREN
Rioleringswerken
inBokslaarstraat
Er worden in het deel van de
Bokslaarstraat tussen Spoele en
Everslaarstraat en een deel van
dePieterDeSmetstraatwegenis-
enrioleringswerkenuitgevoerd.
Het verkeerwordt omgeleid via
Spoele tot het verlengde van de
BokslaarstraatrichtingBakkers-
traat. De werken eindigenmid-
denapril. (YDS)

STEKENE
Inbraakpoging
IneenhuisinBosdorpinStekene
werd maandagmorgen gepro-
beerdomintebreken.Dedieven
raaktennietbinnen. (PKM)

Enkele leerlingen van de kunstacademie zijn aan hetwerk in het nieuwe jeugdatelier. Foto Vergauwen

Naderenovatievandelinker-
vleugelvanhetstedelijkzwem-
badSinbadheefthet jeugdate-
lierHolderdeboldervandeSint-
Niklasekunstacademieerhet
voorbijeweekendzijnintrekge-
nomen.

Tien jaar lang was dat jeugdate-
lier gevestigd in een gebouw op
het VP-plein aan het Industrie-
park-Noord,nadatin2005de re-
novatievanhetzwembadstartte.
Nu is het jeugdatelier terugge-
keerd naar het zwembad, ook
omdatde scouts vanKrikoMeis-
jes de lokalen op het VP-plein
willen vernieuwen. Het atelier
heeft nu een plaats gekregen in
de linkervleugel van het Sinbad,
diehetvoorbijejaargerenoveerd

is. Op de parking wordt nog een
speelterrein aangelegd voor de
leerlingenvandat jeugdatelier.

Publieke badplaats
Op de plek waar de jongeren nu
les krijgen, was tot 1982 een pu-
blieke badplaats gevestigd. Daar
maakten tot begin jaren 80 jaar-
lijks zo’n 32.000 inwoners ge-
bruik van. «Die behoefte bestaat
al een tijdje niet meer. Daarom
zochtenweeennieuwebestem-
mingvoorditdeelvanhetzwem-
badgebouw. Nu hebben we hier
een site voor sport, jeugd en cul-
tuur. Later dit jaar wordt ook de
sporthal inhet Sinbadopdeeer-
steverdiepinggerenoveerd,waar
vooral de sanitaire ruimtes aan
vernieuwing toe zijn. Danwordt

dit een nog aantrekkelijkere site
vol ontspanningsmogelijkhe-
den», aldus schepen voor Stads-
patrimonium Peter Buysrogge
(N-VA). De academie gaat het
nieuwejeugdatelierpromotenin
deruimebuurt.«NetalsindeCle-
mentwijkwillenweookhierheel
bereikbaar zijnmet een afdeling
vandekunstacademie.Wezitten
hier dicht bij enkele scholen en
dichtewoonbuurten,zoalsdeFa-
biolablokkenenhetPeterBenoit-
park. Dedrempel naar de acade-
mie iszokleiner.Wegaanookde
scholen uitnodigen ommet hun
klassen hier een kijkje te komen
nemen.Wehebbennu40leerlin-
gen,maarwewillensnelgroeien
naar een 100-tal», zegt SASK-di-
recteurNikoVanStichel. (JVS)

SINT-NIKLAAS

Kunstacademie opent jeugdatelier in Sinbad

Doel 2020 vraagt uitbreiding
veiligheidsmaatregelen

HetactiecomitéDoel2020vraagt
aandeMaatschappij Linker-
scheldeoeveromdeveiligheids-
maatregelen inDoelverderuit te
breiden.

Zaterdagavond werd aan de En-
gelsesteenweg opnieuw brand
gesticht.«Hetisaldevijfdebrand-
stichting in enkele jaren tijd»,
zegt JanCrevevanDoel2020.«Vo-
rig jaarnogwerdeennieuwbouw
uit het begin vande jarennegen-

tig in brand gestoken. Ondanks
de camerabewaking is volgens
ons geen enkele van de brand-
stichtingenopgelost.Deinzetvan
stewardsensecurityzorgtopmo-
menten van hun aanwezigheid
voor meer veiligheid. Dat is iets
dat iedereen effectief kan vast-
stellen. Maar de inzet is mini-
maal. Zo waren er op de dag van
de brandstichting géén stewards
te zien inDoel.»

(PKM)

DOEL

Er worden nu te vlot
vergunningen
gegeven, waardoor
ketens niet de
moeite nemen in de
kern te investeren.
Die tendens moeten
we stoppen
GEDEPUTEERDEGEERTVERSNICK

WAASLAND

27 procent van
flitspalen werkt niet
OpdeVlaamse gewestwegen zijn
27procentvandeflitspalennietin
werking.DatheeftVlaamsminis-
ter voorMobiliteit BenWeyts (N-
VA) laten weten op vraag van
VlaamsparlementslidJosDeMey-
er (CD&V). Ook in het Waasland
zouden er heelwat flitspalenniet
werken.«InSint-NiklaasenTemse
gaat het om enkele flitspalen, in
Lokerenal4op10.InDendermon-
de zouden 11 flitspalen buiten
werkingzijn.Dat is eenhoogaan-
tal en een indicatie dat er iets niet
klopt», aldus De Meyer. Minister
Weytswileropkortetermijnvoor
zorgendat80procentvandeflits-
palenfunctioneert.«Erzijnuiteen-
lopende redenendat een flitspaal
buiten werking is, zoals werk-
zaamheden, keuringsprocedures
en schade na een aanrijding. Ge-
middeld is zo’n 20procent vande
flitspalen door omstandigheden
nietgebruiksklaar.Datcijfermoe-
tenwenaarbenedenhalen.» (JVS)

Bron: Het Laatste Nieuws, 24 februari 2016



43EFRO-PROJECT ‘BAANWINKELS EN GEMEENTEN OP ÉÉN LIJN’

innovatief project

Het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ is ambitieus en innoverend.

Bovengemeentelijk werken we met gemeenten en andere betrokkenen een model uit voor een 
evenwichtige aanpak. Als er ergens winkels komen, komt er ook werkgelegenheid bij, maar vaak 
ook verkeerscongestie en negatieve eff ecten op de eigen kernen. Hoe voor- en nadelen afwegen? 
Wat is de impact op de samenleving en het milieu? Hoe kan de ‘winnende’ gemeente de buur-
gemeenten compenseren (verevening)?

De gemeentelijke aanpak plant hefb omen voor een kernversterkend beleid. Er komen actie-
plannen en deelactieplannen. Er zijn gesprekken met privé-partners, zoals handelaars, eigenaars, 
projectontwikkelaars, en partners uit de sectoren vastgoed en mobiliteit.

Begin 2018 verspreiden we de opgedane kennis en publiceren we een leidraad voor detailhandel 
op steenwegen. De methodologie ontwikkeld voor de N10 en de N70 wordt verder uitgerold naar 
andere steenwegen in Vlaanderen. De resultaten kunnen aanleiding geven tot een bijgestuurd 
Vlaams aanbodbeleid voor detailhandel.

Startvergadering EFRO-project Baanwinkels 
voor N70, 23 februari 2016

Foto: Ian Segal



verzorgingsgebied 
periodieke goederen
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kennis ontwikkelen

De vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse overheid maakten 
in 2013-2014 een brede analyse van de detailhandel in de 
308 gemeenten. 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wil de kennis over detailhandel verder ont wikkelen, 
samen met de andere Provincies. Er zijn de feitenfi ches detailhandel en het Locatus winkel-
databestand die worden aangeboden aan de 308 steden en gemeenten. RetailCompass wordt 
ingezet om de impact van toekomstige retailontwikkelingen te calculeren. 

Onderzoeksresultaten worden voor lokale besturen ontsloten via de portaalsite 
www.detailhandelvlaanderen.be. Via de knop Provincies en gemeenten kunt u de gemeentelijke 
feitenfi ches detailhandel downloaden. Op de portaalsite detailhandel vindt u ook een overzicht 
van initiatieven en maatregelen, wetgeving, projectwerking en contactgegevens. 

alle relevante gegevens op 
www.detailhandelvlaanderen.be

HYPERLINK WEBSITE



Unizo en 
Provincie 

ondersteunen 
lokale middenstand

Foto: Karakters, Gent 



Met steun van de 
Provincie versterkt Unizo 
de lokale middenstand en 
handel en hun netwerken.
—
Unizo organiseert 
inspiratiesessies voor 
lokale handelaars en 
inspiratiecafés voor 
bestuursleden van de 
lokale afdelingen.
—
Het ambacht in de kijker 
zetten, is een belangrijke 
troef voor kleinschalig 
ondernemerschap.

#goedomweten
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De Provincie subsidieert 
Unizo Oost-Vlaanderen om 
initiatieven te organiseren 
die de lokale middenstand 
en handel moeten ver-
sterken. Onder de naam 
Mercator ontwikkelde 
Unizo een viersporen-
concept dat over ver-
schillende jaren loopt.

Met het eerste spoor, inspiratie
sessies voor individuele handelaars, 
biedt Unizo de lokale afdelingen onder-
steunende sessies en workshops aan. 
Hierbij maken handelaars kennis met 
nieuwe tendensen in de detailhandel  
en in de ondernemers wereld.



48 UNIZO EN PROVINCIE ONDERSTEUNEN LOKALE MIDDENSTAND

Verschillende onderwerpen kwamen al aan bod:

→  De kunst van het ondernemen: laat ook crisistijden 
u niet stresseren

→  Salestraining: versterk uw verkooptalent

→  Inbraakbeveiliging

→  Is reclame weggegooid geld?

→  Workshops e-commerce: hoe start je een webshop?

→  Factureren zonder kopzorgen

→  Openbare werken: ken uw rechten bij hinder

Daarnaast organiseert Unizo roadshows. Drie informatie-
reeksen met als thema’s een sterk verkoopgesprek 
voeren, haal meer uit uw website en aft rekbare beroeps-
kosten. Handelaars en ondernemers krijgen deze sessies 
en workshops gratis aangeboden.

In de inspiratiecafés (tweede spoor) wisselen lokale 
afdelingen ideeën en ervaringen uit die leiden tot 
nieuwe initiatieven voor de provinciale projectsubsidie 
detailhandel.

Acties zoals de Dag van de Klant 
en andere commer ciële initiatieven 
worden geüpdatet. Daarnaast 
komen er regionale brainstorms 
over ‘Handel 2020, de toekomst 

van de detailhandel in Vlaanderen’. 
Het concept ‘Bedrijvige kern’ moet met 

levendige kernen een antwoord bieden aan de leeg-
stand in de kern winkel gebieden en de neergang van 
het aantal detail handelszaken.
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In de steden opereert de handelaar op een grotere schaal, met meer anonimiteit en minder  
spontane netwerken dan in een landelijke of gemeentelijke omgeving. Ook de verbondenheid 
tussen de handelaar en zijn stad is niet altijd optimaal. Versterking van de handelaars en  
hun onderlinge netwerk in een stedelijke context (derde spoor) dringt zich op.

Daarom krijgen de handelaars van de steden Gent, Aalst en Sint-Niklaas extra ondersteuning van 
Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen op de Dag van de Klant. Sinds 2014 wordt een promoteam 
de hele dag ingezet om passanten de weg te wijzen naar de plaatselijke detailhandelaar. Als start- 
of afsluitmoment organiseert elke stad een netwerkinitiatief (ontbijt of after work drink) voor de 
deelnemende handelaars.

Het vierde spoor – het ambacht in de kijker zetten als troef voor kleinschalig onder
nemerschap en als meerwaarde voor de hedendaagse consument – wint aan belang in  
de Oost-Vlaamse economie en samenleving.

EROV neemt samen met Unizo het initiatief om authentiek vakmanschap beter in beeld te brengen 
en bouwde een netwerk uit voor Oost-Vlaamse ambachtslieden. In de netwerkmomenten krijgen 
nieuwe leden het label Handmade in Belgium. Met dat label erkent Unizo de makers van ambachte-
lijke kwaliteitsproducten. Zij organiseren in Oost-Vlaanderen ook bedrijfsbezoeken.

Sinds 1 juni 2016 maakt een wet de definitie van ambachts-
man operationeel. U kunt officieel erkend worden als 
ambachtsman of -vrouw en het bijbehorende logo van 
ambachtsman gebruiken. Zo wordt het talent van authen-
tieke ambachts lieden (schilders, bakkers, schrijnwerkers) 
beter erkend en beschermd. De wet heeft veel succes: 
heel wat ambachtslui dienden al een erkenningsdossier 
in. EROV geeft u graag meer informatie over hoe en waar  
u een erkenning aanvraagt. 

Handelaars: laat u officieel erkennen 
als ambachtsman of -vrouw

© Unizo



leegstand 
aanpakken

Effectief leegstand 
aanpakken begint met 
een degelijk strategisch 
commercieel plan.

#goedomweten

© Creative Brainwave
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Zowel kernwinkelgebieden als 
verspreide winkelgebieden in 
steden en gemeenten staan zwaar 
onder druk door de toenemende 
leegstand van handelspanden.
Lokale besturen, detailhandelaars, 
ondernemers en de vastgoedsector 
moeten samen een antwoord bieden 
op dit probleem. Eigenaars van leeg-
staande handelspanden ontbreken 
vandaag nog vaak in het debat, 
maar uiteindelijk zijn zij het die 
beslissen over de bestemming 
van hun handelspand.
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strategisch plan
Door een strategisch commercieel plan op te stellen, krijgen steden en gemeenten een beter zicht 
op de nodige en wenselijke bijsturingen van hun detailhandelsbeleid. Met het plan als leidraad 
kunnen ze gepaste acties opzetten om het hoofd te bieden aan het veranderend winkellandschap. 
Zie Beleidsplan detailhandel (p. 32).

De website van het lokale bestuur kan leegstaande handelspanden inven tariseren en bekend-
maken. Een handige manier om een bredere doelgroep te bereiken. Stickers op de leegstaande 
panden met opvallende informatie trekken de aandacht van potentiële ondernemers én van de 

HYPERLINK 
Beleidsplan detailhandel (zie p. xxx)

informatieve raamstickers 
op leegstaande panden

© Creative Brainwave
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consument. Voor de geïnteresseerde detailhandelaar of ondernemer is vooral informatie belangrijk 
over de contact gegevens, de oppervlakte en de gewenste bestemming van het pand. Via Locatus 
hebben steden en gemeenten een overzicht van de lokale handelszaken. Daaruit kan u afleiden 
welke speciaal zaken nog kans maken. Met de oprichting van een speciaalzaak kan een detail-
handelaar zich onderscheiden van de grote ketens. Een winkel met een gespecialiseerd assorti-
ment trekt kwaliteits zoekers aan en consumenten die kiezen voor een bepaald artikel of merk.  
De raamsticker kan ook de consument informeren over de bezienswaardigheden van de stad  
of gemeente, het lokale winkel aanbod, lokale activiteiten.

springplank voor starters

Leegstaande handelspanden kunnen ook een springplank zijn voor starters. Met een pop-up  
kunnen starters of ondernemers in spe hun producten of diensten experimenteren of bekend-
maken aan de consument. Zo krijgen ze met een minimum aan kosten zicht op de aantrekkelijk-
heid van hun producten en locatie. 

In etalages van leegstaande panden kunnen bestaande detailhandelaars en ondernemers hun  
producten of diensten promoten.

Overigens hoeven niet alle leegstaande winkelpanden echte winkels te blijven. Door hun ligging, 
oppervlakte of activiteit kunnen sommige handelspanden doeltreffender ingevuld worden.  
Lokale besturen gaan hierover in overleg met ondernemer-eigenaar of vastgoedeigenaar.

→  Winkelstraten worden aantrekkelijker door lege etalages te gebruiken voor  
de promotie van andere winkels, voor pop-ups of andere initiatieven.

→  Breng uw afgebakende winkelkern in beeld via de Locatus databank en de 
gemeentelijke feitenfiche detailhandel.

#goedomweten
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aaneengesloten winkelstraten in de kern
Steden en gemeenten moeten de kernwinkelgebieden afb akenen. Aaneengesloten winkelstraten 
zijn aantrekkelijker voor consumenten en bezoekers. 

De toename van baanwinkels verplaatst het winkelaanbod van het centrum naar de rand. 
Lokale besturen kunnen samenzitten met de vastgoedsector en de retailers om afspraken 
te maken over het type winkelaanbod in de kerngebieden en het type baanwinkels. 

Door het strategisch commercieel plan 
voortdurend op te volgen en te actuali-
seren, krijgt de gemeente zicht op de 
resultaten van de initiatieven en dat 
kan leiden tot nieuwe maatregelen. 
Want een bloeiende detailhandel blijft  
belangrijk voor een leefb are en aan-
trekkelijke stad of gemeente.

Speciaalzaken 
halen kwaliteits- en 
meerwaarde zoekers 
naar de kern.

#goedomweten

◂  Krantenartikels uit: Het Laatste Nieuws, 
Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, 
Reclameblad Zelzate

© Creative Brainwave
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doelstellingen van acties tegen leegstand
→  Het aantal leegstaande handelspanden verminderen

→ Potentiële handelaars aantrekken

→  Naambekendheid bevorderen en reclame maken voor lokale handelaars

→  Het samenwerkingsgevoel bij de gevestigde handelaars versterken

→  Aantrekkelijk shoppen bevorderen bij consument en bezoeker

gerealiseerde acties  
om leegstand te 
bestrijden

→  Aalst – Aalsterse creatieve onder nemers 
die nog geen eigen handels zaak hebben 
promoten in de etalage van een 
leegstaand pand

→  Beveren – Leegstand visueel  
en creatief aanpakken

→  Eeklo – Plaatsen leegstandstickers

→  Hamme – Ondernemend Hamme  
Vzw – Hamme “Leegstand Aangekleed”

→  Sint-Niklaas – Bestickerings actie en 
pop-up winkel

→  Zele – Bestickering leegstaande panden

→  Zelzate – Actie tegen leeg staande 
handelspanden

Foto’s: Stad Aalst
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steden en gemeenten die leegstand aanpakken 
met het Oost-Vlaamse subsidiereglement



de detailhandelaar 
moet weten 
waar de klant 
naar op zoek is
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aanbod versterken  
en optimaliseren 

Het sociaal-economisch 
middenveld is een belangrijke 
partner om winkeliers samen 
te brengen en uit te dagen. 
—
Ook lokale besturen kunnen 
winkel straten promoten en 
op verschillende manieren 
zorgen voor een betere 
winkelbeleving.
—
En natuurlijk spelen ook  
de detail handelaars zelf een 
belangrijke rol: hun eerste 
taak is luisteren naar de klant 
om het winkelaanbod zo 
goed mogelijk af te stemmen 
op de vraag.

#goedomweten

Foto: Karakters, Gent 
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De laatste jaren onderging het ondernemerschap een grondige 
gedaanteverwisseling. Technologische ontwikkelingen volgen 
elkaar snel op en zijn moeilijk bij te houden. Het winkel land-
schap is grondig hervormd. Ook sociale media hebben een 
drastische invloed op ondernemen.

Organisaties van het ‘sociaal economisch middenveld’ bereiden detailhandelaars en onder-
nemers voor op de veranderingsprocessen. Ze verenigen, informeren, adviseren en verdedigen 
de belangen van de detailhandelaars en de ondernemers. Ze organiseren informatiesessies over 
innovatie, fi nanciering, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen, rechten en plichten van 
ondernemer en consument, factureren, winkelbeveiliging, verkooptechnieken, marketing, sociale 
media. Die informatiesessies en creatieve workshops begeleiden detailhandelaars en ondernemers 
naar toekomstgerichte oplossingen en uitdagingen. Op de bijeenkomsten leren detailhandelaars en 
ondernemers elkaar ook beter kennen. Dat creëert soms nieuwe kansen voor gezamenlijke initiatieven.

Ook lokale besturen nemen hun verantwoordelijkheid. Met een strategisch commercieel plan 
kunnen lokale besturen hun detailhandelsvisie uitstippelen. Door zicht te krijgen op de bestaande 
winkelstructuur kunnen steden en gemeenten streven naar duurzame en toekomstgerichte winkel-
gebieden. Waar nodig ontwikkelen ze nieuwe winkellocaties. Lokale besturen benaderen ook 
proactief retailers om de handelskernen kwalitatief en kwantitatief te versterken.

18 1917

Wie winkelt in Wetteren?
Figuur 1: koopattractie naar Wetteren
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m² WVO

Levensmiddelen 6 11 907 1077 98 18% 66%

Persoonlijke verzorging 5 6 432 502 84 17% 59%

Dagelijkse artikelen 11 17 1339 1579 93 18% 64%

Kleding en mode 14 17 1030 1285 75 6% 11%

Schoenen en lederwaren 3 4 317 402 100 0% 0%

Juwelier en optiek 8 8 350 325 41 25% 32%

Huishoudelijke en luxe art. 2 2 1354 1354 677 50% 41%

Antiek en kunst 0 1 0 100 100 0% 0%

Hobby 3 3 245 245 82 0% 0%

Media 1 1 250 250 250 100% 100%

Plant en dier 0 1 0 30 30 0% 0%

Bruin- en witgoed 1 1 60 60 60 0% 0%

Doe-het –zelf 1 1 45 45 45 0% 0%

Wonen 3 3 745 745 248 0% 0%

Overige detailhandel 2 3 65 110 37 33% 27%

Niet-dagelijkse artikelen 38 45 4461 4951 110 13% 22%

Totaal 49 62 5800 6530 105 14% 32%

Horeca 9 29

Dienstverlening 20 26

Leegstand 15 20 1203 1810 90

Veel mensen van buiten Wetteren komen in onze 

gemeente hun producten kopen. Voor dagelijkse goederen 

richten 38.735 inwoners zich fulltime tot de winkelgebieden 

in Wetteren. Voor de periodieke goederen gaat dit om 

29.957 inwoners en voor de uitzonderlijke goederen om 

44.738 inwoners.  

Wetteren heeft een sterke koopattractie voor uitzonderlijke 

goederen (62%). Ook de koopattractie voor periodieke 

goederen (57,7%) en dagelijkse goederen (42,3%) ligt hoger 

dan de gemiddelde koopattractie van gemeenten met een 

gelijkaardig profiel in Oost-Vlaanderen.  

De koopattractie naar Wetteren komt vooral van inwoners 

uit Wichelen (42,1%), Laarne (29,9%), Lede (13,6%), 

Oosterzele (16,1%), Sint-Lievens-Houtem (15,3%), Melle 

(11,5%) en Berlare (5,4%).Wetteren:
zoveel méér 

dan een gemeente!

Vlot bereikbaar langs weg, water en spoor

Levendige scholengemeente

Gezellige bedrijvigheid

Dynamisch centrum aan de Schelde

Groot als een stad, vriendelijk als een dorp

WETTEREN

Retailbrochure van Wetteren
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Uit de retailbrochure van Wetteren | Foto: Karakters, Gent



62 AANBOD VERSTERKEN EN OPTIMALISEREN

Een gevarieerd aanbod en speciaal-
zaken in de winkelstraten trekken 
consumenten aan. Zicht krijgen op 
het aantal passanten in de steden 
en gemeenten en hun koopgedrag 
kan een eerste stap zijn voor een 
aangepaste promotiecampagne 
voor de lokale detailhandel. 
Vlotte toegankelijkheid van winkels 
en winkelgebieden verbetert het 
comfort voor de consumenten 
en voor de handelszaken zelf.
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De lokale overheid moet ook onrendabele 
winkelgebieden een andere functie durven 
toewijzen om te zorgen voor een betere 
winkelbeleving. Aaneengesloten handels-
panden leiden tot gezelliger winkelen.  
En met een ruim aanbod van cafés,  
bistro’s en restaurants wordt het voor  
de consument nóg gezelliger.

De detailhandelaar of ondernemer vindt 
het belangrijk om zoveel mogelijk con-
sumenten te bereiken. Dus moet hij/zij  
weten waar de klant naar op zoek is.  
Het is als detailhandelaar en ondernemer 
cruciaal om te luisteren naar de klanten  
en te ontdekken wat ze nodig hebben.  
Dan pas kunnen winkels doelmatig  
producten of diensten aanbieden. 

Interessante koopjes op een strategische 
plek trekken consumenten aan. E-com-
merce is niet meer weg te denken. Een 
aantrekkelijke website kan aanleiding 
geven tot een bezoek aan de fysieke 
winkel. Meer en meer informeert de  
consument zich via het internet voordat  
hij naar de winkel komt.

Workshop sociale media | Foto: Unizo Wortegem-Petegem

gevarieerd  
aanbod trekt  
klanten aan
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doelstellingen van acties om het aanbod  
uit te breiden en te optimaliseren

 → Detailhandelaars en ondernemers samenbrengen

 → Detailhandelaars en ondernemers inspireren en prikkelen met praktische ondernemersverhalen 
en door tips en tricks te delen

 → Potentiële detailhandelaars, ondernemers informeren en adviseren

 → Het winkelgebied beoordelen en structurele verbeteringen doorvoeren

 → Het winkelaanbod uitbreiden door retailers en speciaalzaken aan te trekken

gerealiseerde acties om aanbod uit te breiden  
en te optimaliseren

 → Beveren – Meten is weten … bezoekersinformatie

 → Dendermonde – Unizo afdeling Dendermonde – info-event: werking Unizo

 → Geraardsbergen – Bevraging rond e-commerce, workshops gebruik sociale media en e-commerce

 → Hamme – 4 ondernemerssessies: Facebook voor handelaars, Zo maakt u klanten via internet, 
Meer verkopen door beter te etaleren, Hams ondernemersevent ‘Hedendaagse en toekomstige 
uitdagingen’

 → Lede – Spreekavonden: Facebook, Mailmanagement, Webshop, App’s en versturen van  
pakjes met bpost

 → Oudenaarde – Workshop rond “Samen Sterk!”

 → Ronse – Retaildag Ronse: proactief retailers benaderen om de handelskern te versterken 

 → Wachtebeke – Informatiebijeenkomsten voor middenstanders (detailhandel, marktkramers, …)

 → Wetteren – Profileren van het kernwinkelgebied naar potentiële investeerders en consumenten

 → Wortegem-Petegem – Unizo Wortegem-Petegem – Wat kan de sociale media betekenen  
voor mijn zaak?
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aanbod versterken en optimaliseren met 
het Oost-Vlaamse subsidiereglement



winkelbeleving 
verbeteren 

De manier waarop 
consumenten winkelen  

is de laatste jaren grondig 
veranderd. Onlineshoppen 

heeft een vaart genomen 
maar de fysieke winkel is 

zeker nog niet afgeschreven.  
Winkelen is vandaag voor 
de meeste consumenten 

een ontspannende activiteit, 
een vrije tijds besteding, een 
beleving. De shopper moet 

zich aangetrokken voelen 
tot een stad of gemeente. 
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vertrek van een duidelijke visie

Het lokale bestuur moet een 
duidelijke detailhandelsvisie hebben. 
Hierbij spelen ruimtelijke ordening, 
kernversterkende ontwikkelingen, 
bevordering van het detailhandels-
klimaat en gerichte marketing 
en promotie een belangrijke rol. 
Door winkelgebieden af te bakenen, 
geeft  het lokale bestuur aan waar 
het winkelfuncties stimuleert. 
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Daarnaast kan de stad of gemeente 
een gericht exploitatiebeleid voeren. 
Een gevarieerd winkelaanbod van 
ketens, kwaliteits- en speciaalzaken 
en horeca trekt consumenten en 
bezoekers aan. Dat geldt niet alleen 
voor het centrum en de kern-
winkelgebieden: steden moeten 
ook de aanloopstraten functioneel 
aanpakken.
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Een mobiliteitsplan is een belangrijke factor voor de bereikbaarheid van een stad of gemeente.  
Het voorzien van parkeerplaatsen, een aangepaste autocirculatie, een ontspannende fiets- of  
wandelroute dragen bij tot een verhoogde mobiliteit en een aangename winkelsfeer. 

In tijden van 
webshoppen blijft  
de fysieke winkel  
een troef.
—
Een mobiliteitsplan  
is een cruciale factor.
—
Beleven maakt nieuws-
gierig, inspireert  
en verwondert.

#goedomweten
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verras shoppers 
met sfeerbeelden, 
muziek en geur 

prikkel de 
zintuigen

In het winkelgebied moet het aan-
genaam vertoeven zijn. De handelaar 
kan de shopper verrassen met sfeer-
beelden, verwennen met innemende 
muziek en verleidelijke geuren. Ook 
ontspannende groene ruimten en 
interactieve voorzieningen spelen in 
op de consument en de bezoeker. 
Belangrijk is dat de gemeente leeg-
staande handelspanden doelmatig 
aanpakt en vervuilde gevels opfrist 
of beschildert met sfeerbeelden.

Onbenutte openbare ruimten kunnen 
in winkelgebieden aangename ontmoe-
tingsruimten worden voor de allerklein-
sten, ouders, shoppers en bezoekers 
om even te pauzeren en te genieten. 
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Winkelgebieden, een straat, een markt of een paar winkels 
worden herkenbaar en zichtbaar met opvallende campagnes, 
vlaggen of een unieke identiteit. De winkelbeleving wordt nog 
leuker met evenementen als laatavondshopping, koppelverkoop, 
modeshow in samenwerking met de andere lokale winkels.

Hoe speelt  
de detailhandelaar  
daarop in?

Winkelen wordt een beleving als de consument iets bijzonders 
ervaart dat aanleunt bij zijn eigen persoonlijkheid. Beleven 
maakt nieuwsgierig, inspireert, verwondert, is onvergetelijk.  
Het maakt het mogelijk te ontsnappen aan de realiteit en raakt 
de emotie van de consument. Een innemende winkelsfeer is  
van groot belang en leidt tot extra verkoop. Ook al heeft de  
klant zich online geïnformeerd, toch wil hij de winkel bezoeken 
om het product te passen, te voelen, te proeven. Met een  
positief gevoel blijft de klant langer in de winkel en komt  
hij sneller terug.

doelstellingen van acties  
om winkelbeleving te 
verbeteren

→  Bereikbaarheid en parkeergelegenheid waarborgen

→  Kwaliteit van handelspanden garanderen

→  Variatie in winkelaanbod creëren
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→  Sfeer en uitstraling van het winkelgebied verzekeren

→  Herkenbaarheid benadrukken

→  Ontspannende en rustgevende voorzieningen realiseren

gerealiseerde acties voor 
betere winkelbeleving

→  Aalst – Varkensmarkt, een eigen identiteit

→  Dendermonde – Parkeergelegenheidssysteem naar 
gewenste parkeerlocaties – voetgangersbeweg-
wijzering naar het kernwinkelhart van Dendermonde

→  Hamme – Bevlaggingsproject van de Kerkstraat en  
Biezestraat/Rodekruisstraat

→  Hamme – Kerkstraat als winkelwandelstraat promoten

→  Wachtebeke – Communicatie rond wegenwerken/
bereikbaarheid handelskern

→  Zele – Signalisatie parkeerrouteplan

→  Zele – Marktkern Vzw – Bevlaggingsproject

→  Zele – Unizo afdeling Zele – Sfeer in de winkelstraat 
(graffiti/beschilderen van vervuilde muren)

→  Zele – Feeërie Zele Vzw – Bevlagging

→  Zomergem – Parkeerplan
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winkelbeleving verbeteren met 
het Oost-Vlaamse subsidiereglement
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Zele
Sfeer in de 
winkelstraat

Aalst
Varkensmarkt
een eigen identiteit

Foto: Unizo Zele



een betere winkelbeleving



communiceren 

Duurzame communicatie 
heeft toekomst.

#goedomweten

Foto’s: Yves Nevens
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Communicatie is belangrijk om detailhandel en ondernemer-
schap te promoten en te versterken. Communiceren kan met 
ondersteunende en met visuele dragers. 

ondersteunende 
dragers

Door de technologische ontwikkeling is 
het voor een stad of gemeente eenvoudig 
om toegankelijke en gebruiks vriendelijke 
informatiebronnen open te stellen voor 
lokale detailhandelaars en ondernemers. 
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Een website op maat van de lokale 
economie of een ondernemers-
platform is een troef voor elke stad 
of gemeente. Het platform informeert 
de lokale detailhandelaar over alle 
wettelijke en lokale voorschrift en 
om een zaak op te starten of uit 
te baten. Via de website kunnen 
steden en gemeenten hun detail-
handelsbeleid bekendmaken, lokale 
handelszaken en ondernemerschap 
promoten.
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Een digitale handelsgids kan 
de contactgegevens van alle 
lokale detailhandelaars, 
ondernemers, horecazaken, 
vrije beroepen bekendmaken. 
De lokale handelaar of onder-
nemer kan die gegevens even-
tueel koppelen aan zijn eigen 
website.

Handelsgids van Geraardsbergen

Digitale handelsgids 
van Wachtebeke

H
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A

 |

in & oM huis
in Geraardsbergen

in & oin & oMM huis huis

handelsgids
Geraardsbergen

Handelsgids van Geraardsbergen
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n
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e
le

n

lessensestraat 119
9500 geraardsbergen
tel. 054 42 14 62 
bakkerijwillekens@skynet.be
openingsuren:
Ma, di, Wo, Za, Zo: vanaf 6u45
gesloten op donderdag en vrijdag

lessensestraat 39
9500 geraardsbergen
tel. 054 25 04 51 
jennifer@elle-et-lui.be 
www.elle-et-lui.be

openingsuren:
di: 13u30 – 18u30
Wo-Vr: 10u – 12u & 13u30 – 18u30
Za: 10u – 18u30
gesloten op maandag en zondag

willekenS elle & lUibrood- en banKetbaKKeriJ chocoLade & geSchenKartiKeLS

Artisanale bakkerij. originele geschenken.72

le
v

e
n

sm
id

d
e

le
n

 |

grotestraat 18
9500 geraardsbergen
tel. 054 41 33 50

openingsuren:
Ma-Za: 9u30 – 12u & 14u – 18u
gesloten op dinsdag en zondag

Boekevijverstraat 9
9506 geraardsbergen
tel. 054 50 44 10 
inge.vanhamme@telenet.be 
www.bloggen.be/tvlindertje
openingsuren:
Wo-Vr: 13u tot 18u30
Za: 10u tot 17u30 | Zo: 13u tot 18u
gesloten op maandag en dinsdag

leonidAS “conFiSerie deBorAh” ‘T vlinderTJechocoLade & geSchenKartiKeLS chocoLade & iJSartiKeLen

Leonidas, doopsuikerartikelen, jenever van Braeckman. Artisanale pralines en schepijs, gepersonali-seerde pralines en chocolade, ijstaarten.
73
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Een gedetailleerde lijst van leegstaande handelspanden kan potentiële handelaars op het idee 
brengen om daar een zaak op te starten. Een opsomming van gezochte winkelfuncties geeft  
handelaars en ondernemers in spe meer vertrouwen om zich te vestigen.

Integreer zeker ook sociale media op de website. 
Door informatie te delen via verschillende kanalen 
wordt ze krachtiger. De nieuwste trend is een CityApp: 
een mobiele applicatie om meer klanten naar de 
stadskern te halen. Met de app kunnen de handelaars 

en horecazaken hun lokale aanbod bekendmaken en promoties aanbieden. Consumenten en 
bezoekers ontdekken leuke adresjes in de buurt. Digitale winkelwandelingen op de app laten 
mensen op een sportieve manier de lokale detailhandel ontdekken.

Een e-nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel tussen het lokale bestuur en 
de detail handelaars en ondernemers. 

denk ook aan 
sociale media

e-nieuwsbrief 
Merelbeke
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Het imago van de handelaars kan gepromoot worden met opvallende reclame. De lokale onder-
nemer voorstellen via een innemende publicatie, een aanlokkelijke presentatie, een blits 
publiciteitsfi lmpje leidt tot doeltreff ende communicatie.

visuele dragers
De manier waarop een beeld wordt voorgesteld, bepaalt de 
impact ervan. 

Een gedrukte belevingsgids van detailhandelaars en speciaal-
zaken informeert over het plaatselijke winkelaanbod. Uiteraard 
komt die gids ook online. 

Eén opvallend logo voor alle detailhandelaars 
samen met een originele boodschap trekt de aan-
dacht van consumenten en bezoekers. Het lokale 
bestuur kan dat logo gebruiken op het detail-
handelsplatform, de handelsgids, de e-nieuwsbrief 
voor handelaars. Voor elke gezamenlijke actie of 
evenement komt het logo op affi  ches, banners, 
brochures, deurstickers, stempelkaarten.

Eerlijk duurt het langst.
—
Tevreden klanten zijn 
de beste ambassadeurs.

#goedomweten

Belevingsgids van Sint-Niklaas
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PAND 16
DR.VERDURMESTRAAT 16  
(INTERIEURBELEVING EN DECORATIE)

Veerle De Niel vormde in 2014 deze 
herenwoning om tot een veelzijdige 
interieurwinkel. Met haar ‘levende 
Pinterest’ wil ze andere mensen zo 
veel mogelijk interieurideeën aan de 
hand doen. Voor wie zich liever eerst 
aan het kleinere werk waagt: je kan er 
ook cursussen volgen.

BJORN VAES  
INTERIEURS
REGENTIEPLEIN 46  
(INTERIEURONTWERP)

Tijdloos en sfeervol: met die  
woorden beschrijft Vaes de winkel die 
hij in 2011 op poten zette. Wie op zoek 
is naar landelijke verlichting, antiek- 
meubeltjes of een arsenaal aan op 
maat gemaakte tapijten, zit hier 
goed. Bijzonder zijn de regelmatig  
georganiseerde sfeeravonden waarbij 
Vaes in een gezellig kader tips geeft 
over de do’s-and-don’ts van verlichting  
of over hoe je nu best die feesttafel in 
orde krijgt.

4 5

4

BLOEMIST KOEN VAN POUCKE
HEISTRAAT 106  
(WERELDBEROEMD VOOR ZIJN HELLEBORUSSEN)

MULLER ANTIEK
ANKERSTRAAT 6  
(ANTIEK EN BROCANTE)

De familie Muller zijn generalisten:  
algemene antiquairs dus. Wat  
betekent dat ze elke dag opnieuw 
een zoektocht starten naar de meest 
waardevolle meubelen, beelden,  
schilderijen, enz. Daar begon de familie  
ruim 60 jaar geleden mee. Vandaag 
bouwt kleinzoon Frederik de goeie 
naam verder uit. Voor de kenners: 
hun specialisatie is Delfts aardewerk. 
Niet zozeer de blauwe tegeltjes, wel 
de meer merkwaardige stukken. 3

3 MULLER ANTIEK
ANKERSTRAAT 6 
(ANTIEK EN BROCANTE)

De familie Muller zijn generalisten: 
algemene antiquairs dus. Wat 
betekent dat ze elke dag opnieuw 
een zoektocht starten naar de meest 
waardevolle meubelen, beelden, 
schilderijen, enz. Daar begon de familie 
ruim 60 jaar geleden mee. Vandaag 
bouwt kleinzoon Frederik de goeie 
naam verder uit. Voor de kenners: 
hun specialisatie is Delfts aardewerk. 
Niet zozeer de blauwe tegeltjes, wel 
de meer merkwaardige stukken.

3

21

5

HAUTE COLLECTION
REGENTIESTRAAT 21A  
(LUXE VINTAGE & NIEUW)

De iconische Brillant van Delvaux of 
de IT-bag van vorig seizoen? Achter 
de roze sluier van een voormalige  
notariswoning vloeien hier high-end 
kledingmerken en vintage luxe-
handtassen- en schoenen naadloos 
samen. Haute Collection, waar de 
glamour van modehoofsteden als 
New York en Londen in het klein 
geïmporteerd wordt, is er eentje voor 
de durvers.

PICCO BELLO
HOFSTRAAT 59  
(2DE HANDS KLEDIJ)

Kea Koppen gaf in 2012 haar job bij 
een Leuvense tweedehands keten 
op om haar voorliefde voor gedragen 
maar niet versleten kleding volledig 
naar haar eigen hand te zetten. Hier 
vind je originele mengelingen tussen 
klassieke merkstukken van pakweg 
Guess, Esprit of Liu Jo en kleurrijke 
vintage of punk. Ook een uitgebreide 
schoenenverzameling.

SOEP EN ZOET
STATIONSSTRAAT 16  
(VINTAGE SOEPBAR)

De allereerste soepbar van de stad 
opende twee jaar geleden de deuren 
en zit nog altijd op koers. Wie zich hier 
laat neerploffen in de met schapen- 
vel gedecoreerde rieten stoeltjes 
kan zich te goed doen aan een vers  
bereid soepje. Maar geniet er ook van 
de met liefde geserveerde koffie of 
thee met smeuïg stukje zelfgemaakte 
taart.

FIETSPALEIS
NIEUWSTRAAT 8  
(CITY-RETROFIETSEN)

Wie nog altijd rondrijdt met een 
aftandse roestbak, moet zeker eens 
een kijkje nemen in het Fietspaleis. 
Hier spelen ze maximaal in op de 
hype van de veelkleurige city-retro- 
fietsen. Bij voorkeur met een hip 
mandje of bak erop. Je kan er bij 
wijze van test ook even de stad mee 
rond cruisen want voor slechts 5 euro 
per dag rijd je hier buiten met je fiets 
naar keuze. Ook elektrische fietsen!

4

MET TIJD EN BOTERHAMMEN
NIEUWSTRAAT 5
(BOTERHAMMEN EN VERSCHILLENDE SNACKS)
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6

4 5 6
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REGENTIEPLEIN 46 

Tijdloos en sfeervol: met die 
woorden beschrijft Vaes de winkel die 
hij in 2011 op poten zette. Wie op zoek 
is naar landelijke verlichting, antiek-
meubeltjes of een arsenaal aan op 
maat gemaakte tapijten, zit hier 
goed. Bijzonder zijn de regelmatig 
georganiseerde sfeeravonden waarbij 
Vaes in een gezellig kader tips geeft 
over de do’s-and-don’ts van verlichting 
of over hoe je nu best die feesttafel in 

1

ONTDEKKEN
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Consumenten appreciëren duurzame draagtassen met een opvallende slogan die verwijst naar 
de detailhandelaar. Een fotoreportage van de lokale detailhandelaars en ondernemers stelt hun 
activiteiten op een bijzondere manier voor. Ook een promotiefi lm over het lokale winkelaanbod 
spreekt voor zich.

doelstellingen van communicatieacties 
 → Detailhandelaars, ondernemers 

en consumenten permanent en 
periodiek informeren

 → De lokale detailhandelaar 
of onder nemer duurzaam 
promoten

 → Duurzame informatie- en 
communicatie bron voor lokale 
besturen, detailhandelaars 
en ondernemers

Nacht van de MODE in Deinze | Campagnebeeld: Eeuwenaert
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gerealiseerde communicatieacties
 → Aalst – Dekenij Molenstraat Vzw – winkeleninmolenstraat.be

 → Assenede – Unizo afdeling Oosteeklo – www.winkeleningrootassenede.be

 → Deinze – Nacht van de MODE verpakt in een bijzonder kleedje

 → Denderleeuw – Unizo afdeling Denderleeuw – Ondernemend Denderleeuw in beeld

 → Dendermonde – Unizo afdeling Dendermonde – Promotiefi lm over Dendermonde 
en ontwikkeling website

 → Dendermonde – Unizo afdeling Dendermonde – Digitale winkelwandeling en/of wedstrijd op 
basis van de app OJOO

 → Geraardsbergen – Handelscentrum Geraardsbergen Vzw – “Wij winkelen in Geraardsbergen”

 → Geraardsbergen – Handelscentrum Geraardsbergen Vzw – Vergroting naambekendheid 
handelscentrum

 → Geraardsbergen – Handelsgids 2015

 → Haaltert – Haaltertse middenstand dankzij een APP ontdekken!
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Lovendegemonline.be is een platform waar je 

vanaf nu online lokaal kan winkelen bij jouw 

favoriete Lovendegemse handelaar.

Ga naar Lovendegemonline.be

Kies een lokale handelaar

Steek je producten in het winkelmandje 

& kies de datum waarop je jouw bestelling 

wil afhalen zonder tijd te verliezen
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Lovendegemonline.be is een platform waar je 

vanaf nu 
favoriete Lovendegemse handelaar.

Ga naar Lovendegemonline.be

Kies een lokale handelaar

Steek je producten in het winkelmandje

& kies de datum waarop je jouw bestelling 

wil afhalen zonder tijd te verliezen

Bedankt!
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NIEUW IN LOVENDEGEM!
Bestel in 1 klik jouw favoriete lokale producten.

Ontdek wat de Lovendegemse handelaren
allemaal te bieden hebben.

Gemakkelijk en snel!

Steun op deze manier de lokale economie.

online lokaal winkelen
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 → Hamme – Ondernemend Hamme Vzw – Herbruikbare boodschappentas en brochure Kadobon

 → Herzele – Implementatie van de City APP als informatiebron voor en van de lokale handelaars

 → Kaprijke – Uitbouw digitaal ondernemersplatform

 → Lochristi – Ontwikkeling stadsapp

 → Lovendegem – Lovendegem online

 → Merelbeke – Ontwikkeling serviceloket handelaars, e-nieuwsbrief en duurzame promogadget 
voor website

 → Ninove – Communicatie rond de geschenkbon

 → Ninove – Handelswijk Rechteroever Vzw – Ontwikkeling website

 → Sint-Gillis-Waas – Sint-Gillisse promo-tour – Promobag

 → Sint-Lievens-Houtem – Houtem onderneemt – Website voor lokale handelaars/ondernemers

 → Sint-Niklaas – Belevingsgids “100 keer meer beleven”

 → Temse – Unizo afdeling Temse – Temse shopping in beeld

→  Zele – Feeërie Zele Vzw – Website 9240.be

→  Zelzate – Ontwikkeling logo en website Zelzate onderneemt, publicaties detailhandel en horeca

→  Zomergem – Herbruikbare tassen

→  Zomergem – Zelfstandig Ondernemend Zomergem Vzw – Jonge ondernemers dagen 
“het beeld” uit
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→  Zomergem – Ontwikkeling digitale zoekmachine voor lokale handelaars voor de 
gemeentelijke website

→  Wachtebeke – Ontwikkeling website

→  Wortegem-Petegem – Digitale handel en wandel in Wortegem-Petegem

winkelbeleving verbeteren met 
het Oost-Vlaamse subsidiereglementhet Oost-Vlaamse subsidiereglement
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klanten binden 
De belangrijkste factoren die klanten binden aan een winkel  
of een onderneming zijn: de kwaliteit, het merk, de specialiteit 
van het product of een dienst en de service die ze krijgen.  
Hoe een winkel zijn product of dienst aanbiedt, communiceert 
of promoot, is bepalend voor de verkoop.

Klanten zijn tevreden als de 
detailhandelaar of de onder-
nemer voldoet aan hun wensen 
en behoeften. Wel blijven  
klanten altijd zoeken naar  
nog betere ondersteuning, nog 
goedkopere producten of nog 
betere service. Toch blijven 
tevreden klanten trouw en 
komen ze vaker terug.

De bekendste manier om  
klantenbinding te stimuleren  
is een financiële tegemoet-
koming. Denk aan spaaracties 
of klantenkaarten. Daarmee 
krijgt de klant later een voor-
deel in ruil voor zijn aankopen.

heel wat  
gemeenten  

lanceerden een 
gemeentelijke 

cadeaubon

Foto: Kristof Vereecke – plaatselijk  
reporter van Het Laatste Nieuws
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Heel wat steden en gemeenten 
of middenstands- en handels-
verenigingen lanceerden een 
gemeentelijke cadeaubon. 
Daarmee moedigen ze de lokale 
detailhandel aan door de koop-
kracht in de stad of gemeente zelf 
te houden. De consument kan 
de bon gebruiken bij verschillende 
lokale handelaars. Ook lokale 
besturen dragen hun steentje 
bij en geven cadeaubonnen 
aan jubilarissen, jonge ouders.
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Ook welkomstpakketten voor nieuwe inwoners zijn 
een goed idee: met een welkomstbox, welkomst mapje 
of duurzame communicatiedrager promoten de lokale 
besturen hun detail handelaars en ondernemers. 
In het pakket zitten promotieartikelen zodat de 
burger kennismaakt met het lokale aanbod.

doelstellingen van acties 
om klanten te binden

 → Klantentrouw behouden en versterken

 → Koopkracht lokaliseren

 → Omzet en winst van de lokale handelaar verhogen

 → Nieuwe klanten werven 

gerealiseerde acties 
voor klantenbinding

Cadeaubonnen

 → Aalter – Uw geschenk uit Aalter

 → Denderleeuw – Denderleeuwbon

 → Eeklo – Cadeaucheque

 → Erpe-Mere – Unizo afdeling 
Erpe-Mere – Kadobon Erpe-Mere

 → Haaltert – Lancering van 
de gemeentelijke cadeaubon

→  ‘Het is veel gemakkelijker 
meer te verkopen aan de 
klant die je al hebt dan 
aan een nieuwe klant.’ 
(Murray Raphel, Mind 
Your Own Business! )

→  De belangrijkste factoren om 
klanten te binden zijn service, 
kwaliteit en specialiteit.

→  Wees creatief met spaar-
acties, klantenkaarten, 
wedstrijden, cadeaubonnen 
en welkomstpakketten.

#goedomweten
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 → Horebeke – Geschenken Horebeke

 → Kruishoutem – Gemeentelijke cadeaubon

 → Lebbeke – Kadobon Lebbeke

 → Lede – Gemeentelijke cadeaubon

 → Maarkedal – M-bon Maarkedal

 → Oudenaarde – Kadoo-Oudenaarde

 → Sint-Gillis-Waas – Kadobon Sint-Gillis-Waas: Shoppen doe je bij ons!

 → Sint-Laureins – Sente(n)bon

 → Temse – Promotiecampagne Cadeaucheque Temse

 → Zele – Digitale Zeelse geschenkenbon

 → Zelzate – Invoering Zelzaatse geschenkbon
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Klantenkaarten

 → Berlare – Gemeenschappelijke digitaal 
klantengetrouwheidssysteem voor 
handelaars in de gemeente Berlare

 → Oosterzele – Digitale klantenkaart 
GRLE Oosterzele

Welkomstpakketten

 → Lovendegem – Welkomstmap lokale 
handelaars voor nieuwe inwoners

 → Oudenaarde – Welkomstbox

Vijf klanten winnen waardebon
van 50 euro bij GRLE handelaars

14/07/2015 om 18:14 door wpoelman - Print - Corrigeer (mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-
%20'Vijf%20klanten%20winnen%20waardebon%20van%2050%20euro%20bij%20GRLE%20handelaars'&body=http://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_01776523)

OOSTERZELE - De klanten die hun elektronische identiteitskaart gebruiken bij de

Oosterzeelse GRLE handelaars die meedoen met het Freedelity/GRLE

spaarkaarten systeem, worden beloond. Er werden opnieuw vijf winnaars

uitgeloot die elk één bon ter waarde van 50 euro winnen.

De 5 winnaars van elk een bon van 50 euro zijn:

Van Damme Kristof uit de Stationsstraat te Scheldewindeke wint een bon van 50 euro bij
Delicatessen Chantal – Dorp 14 te Oosterzele
Van Cauwenberghe Nadia uit de Roosbloemstraat te Oosterzele wint een bon van 50 euro bij
Bakkerij  Bulthé, Dorp 27 te Oosterzele
Heye Tineke uit de Muntestraat te Oosterzele  wint een bon van 50 euro bij Het Zoeteke,
Stationsstraat 23 te Scheldewindeke
Demey Saskia uit de Kloosterstraat te Oosterzele wint een bon van 50 euro bij Bistro Onder den
Toren , Dorp 91 te Oosterzele
Parisis Iris uit Issegem te Oosterzele wint een  bon van 50 euro bij Stokerij Van Damme – Het
Koffiehuis, Issegem 1 te Balegem 

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

Vijf klanten winnen waardebon van 50 euro bij GRLE handelaars (FOTO: DANNY DE LOBELLE)
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Voor de gebruikers/klanten/consumenten is het slechts éénmaal nodig om je email adres en/of je
GSM nr in te geven. Registreren doe je in het digitaal klantenkaart systeem is bij één van de
deelnemende handelaars en/of bij één van de verenigingen die de registratie verzorgt (en/of straks
op een aantal openbare plaatsen)… Meer info vind je op www.grle.be (http://www.grle.be).

Maandelijkse is er ook een GRLE tombola. Voor deze maand wint Willy Heylens uit Balegem een
bon van 10 euro bij Na’Terre in Balegem. Om kans te maken op zo'n bon dien je je te registreren
op www.grle.be (http://www.grle.be).

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-
de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://self-booking.ligatus.com/?
utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)

Investeer in uw toekomst.
Assistentiewoningen met zicht op
zee.

Thuiskomen aan zee

Maak hier een simulatie van uw
autoverzekering. Geniet nu van 2
maanden gratis.

Autoverzekering nodig?

Investeer nu in een betaalbaar
vakantieverblijf aan de Franse
Rivièra!

Op zoek naar rendement?

Advertentie  (http://www.ligatus.be/)

Vijf klanten winnen waardebon
van 50 euro bij GRLE handelaars

14/07/2015 om 18:14 door wpoelman - Print - Corrigeer (mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-
%20'Vijf%20klanten%20winnen%20waardebon%20van%2050%20euro%20bij%20GRLE%20handelaars'&body=http://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_01776523)

OOSTERZELE - De klanten die hun elektronische identiteitskaart gebruiken bij de

Oosterzeelse GRLE handelaars die meedoen met het Freedelity/GRLE

spaarkaarten systeem, worden beloond. Er werden opnieuw vijf winnaars

uitgeloot die elk één bon ter waarde van 50 euro winnen.

De 5 winnaars van elk een bon van 50 euro zijn:

Van Damme Kristof uit de Stationsstraat te Scheldewindeke wint een bon van 50 euro bij
Delicatessen Chantal – Dorp 14 te Oosterzele
Van Cauwenberghe Nadia uit de Roosbloemstraat te Oosterzele wint een bon van 50 euro bij
Bakkerij  Bulthé, Dorp 27 te Oosterzele
Heye Tineke uit de Muntestraat te Oosterzele  wint een bon van 50 euro bij Het Zoeteke,
Stationsstraat 23 te Scheldewindeke
Demey Saskia uit de Kloosterstraat te Oosterzele wint een bon van 50 euro bij Bistro Onder den
Toren , Dorp 91 te Oosterzele
Parisis Iris uit Issegem te Oosterzele wint een  bon van 50 euro bij Stokerij Van Damme – Het
Koffiehuis, Issegem 1 te Balegem 
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Welkomstmap Lovendegem (voor- en achterzijde)
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92 KLANTEN BINDEN

klantenbinding met het 
Oost-Vlaamse subsidiereglement



WAT KAN IK NOG EXTRA DOEN VOOR 
de consument/bezoeker/handelaar?
WAT KAN IK NOG EXTRA DOEN VOOR WAT KAN IK NOG EXTRA DOEN VOOR 
de consument/bezoeker/handelaar?de consument/bezoeker/handelaar?de consument/bezoeker/handelaar?de consument/bezoeker/handelaar?de consument/bezoeker/handelaar?de consument/bezoeker/handelaar?



Waar mensen  
samen komen,  
wordt geconsumeerd.
—
Evenementen en 
acties brengen 
mensen in beweging.
—
Veel beweging  
in winkelstraten  
is gezellig en geeft  
een veilig gevoel.

#goedomweten

Winkelkarrace, Aalst | Foto: Nik Vermeulen



95ACTIES EN EVENEMENTEN ORGANISEREN

acties en 
evenementen 
organiseren 

Een levendige gemeente is meestal 
een welvarende gemeente. 
Veel beweging in winkelstraten 
en op pleinen is gezellig en geeft  
een veilig gevoel. Evenementen 
en acties trekken mensen aan.

Foto: Hendrick De Schrijver
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En waar mensen samenkomen, 
wordt geconsumeerd. Maar om 
te con su me ren moet er een divers 
aanbod zijn. Winkelgebieden moeten 
aan lokkelijk zijn voor een brede 
groep consumenten. Met een 
gevarieerd aanbod aan winkels, 
cultuur en ontspannings ruimten.

Foto: Dekenij Zoutstraten Vzw
Foto rechts: Hendrick De Schrijver
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werk samen
Handelaars die goed samenwerken met elkaar, met het lokale bestuur en met investeerders,  
kunnen beter voldoen aan de verzuchtingen van consumenten en bezoekers. Dat versterkt  
de detailhandel.

Onderlinge samenwerking leidt tot een win-winsituatie: met een totaalaanbod efficiënter  
communiceren en nieuwe doelgroepen bereiken, klanten beter bedienen, en besparen  
door volumekortingen. Partnerschap vergroot de commerciële slagkracht en maakt detail-
handelaars beter gewapend om de concurrentie aan te gaan met grote ketens.

animeer
Om zoveel mogelijk consumenten te bereiken, gaan gemeenteacties hand in hand met winkelacties. 
Lokale detailhandelaars en horeca kunnen een feestelijk evenement van de stad of de gemeente 
ondersteunen. Of het evenement uitbreiden met standjes en tenten waar de lokale handelaars hun 
producten en diensten aanbieden en promoten. 

Een modeshow in een zaal of in de winkelstraat zelf. Een handels-
beurs of opendeurdagen. Natuurlijk doen de modewinkels mee,  
maar ook de juwelier, de bloemenzaak, de dranken centrale,  
de bakker en de slager.

Tijdens het jaar kunnen winkelgebieden ingekleed worden rond een thema: Valentijnsdag, Pasen, 
Moederdag, Vaderdag, lokale kermissen, Kerst en Nieuwjaar. Door samen te communiceren wordt  
de consument zich ervan bewust dat de gemeente of de winkelstraat een compleet assortiment 
aanbiedt. 

Een duidelijke link tussen detailhandel, markten en horeca lokt volk. Lokale handelaars kunnen  
de producten en diensten van een collega-handelaar promoten door ze zelf te gebruiken, tentoon  
te stellen in de etalage of door te verwijzen naar hun collega. 

animatie  
lokt volk 
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Nog meer manieren om de detailhandelaar, ondernemer of horecazaak in de kijker te zetten?  
Laat consumenten hun stem uitbrengen en kiezen voor de mooiste etalage, de beste detail-
handelaar of ondernemer. 

denk ook online
En omdat consumenten zich meer en meer online laten inspireren en aankopen doen,  
moeten ook detailhandelaars de stap zetten om hun producten of diensten online aan  
te bieden of te promoten. Het lokale bestuur kan een onlineplatform laten ontwikkelen  
waarop handelaars kunnen intekenen om hun producten en diensten samen aan te bieden  
of te promoten. Zie Klantenbinding (p. 87) .

doelstellingen van acties en evenementen
 → Een win-winsituatie creëren door onderling goed samen te werken

 → Schaalvoordelen creëren

 → Het aanbod optimaliseren

 → Winkelbeleving opdrijven

 → Samen communiceren en een totaalaanbod creëren per stad of per gemeente

HYPERLINK 
Klantenbinding (zie p. xxx)
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gerealiseerde acties en evenementen
 → Aalst – Dekenij Zoutstraten Vzw – Verwenweek

 → Aalst – Dekenij Molenstraat Aalst Vzw – Shoppen, fi etsen in de binnenstad

 → Aalst – Aalst, van alle markten thuis!

 → Assenede – Spotlicht Vzw - Assenede inviteert

 → Brakel – Brakel Oktobert!

 → Deinze – Verbond der gebuurtedekenijen Deinze Vzw – Nacht van de Mode

 → Deinze – Middenstandsbond-Unizo Deinze Vzw – Dag van de klant SMAAKT!

 → Denderleeuw – Denderleeuw Winkelsensatie 2016

 → Dendermonde – Handelscentrum Sint-Gillis Dendermonde Vzw – Eindejaarsactie 2014

 → Dendermonde – Unizo afdeling Dendermonde – Lente- en herfstshopping

 → Dendermonde – NCMV-afdeling Baasrode Vzw – Bruisrode Wintert 2014

 → Dendermonde – Handelscentrum Dendermonde Centrum – Letter Shopping
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Actie ‘Brakel Oktobert!’ | Foto: Ingrid Deloose
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 → De Pinte – Businessclub De Pinte Vzw – Pinteliersbon tijdens de kerstperiode 2014

 → Destelbergen – Middenstandsvereniging Heusden Vzw – Fietstocht voor middenstanders, 
quiz detailhandelaars en klanten, eindejaarsactie 2014

 → Eeklo – Krügershopping Vzw – Eeklo leeft !

 → Eeklo – Paashaasactie en actie “KLANT van de dag”

 → Eeklo – OKEE Ondernemerskring Eeklo – THEO 2016

 → Eeklo – Lente-opendeurdag, bloemenmarkt, zomershopping

 → Evergem – Unizo afdeling Ertvelde – Opendeurdagen en laatavondshopping met tombola

 → Evergem – Evergem winkelt!
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 → Geraardsbergen – Handels-
centrum Geraardsbergen 
Vzw – Magische kerstsfeer 
in Geraards bergen

 → Hamme – Ondernemend 
Hamme Vzw – Hamme 
Culinair

 → Herzele – Modeshow in 
samenwerking met verschil-
lende lokale handelaars

 → Herzele – Mini handelsbeurs 
voor handelaars die niet 
rechtstreeks bij de modeshow 
betrokken zijn

 → Lede – Lede Wintert

 → Lede – Pop-up 
Handelsbeurs

 → Lochristi – Unizo afdeling Groot-Lochristi – 
Eindejaarsactie 2014

 → Lokeren – Markt- en Schoolstraatcomité Vzw – 
Fashion Unites – Lokerse handelaars verenigen 
mode met cultuur

 → Ninove – Verenigde Handelaars Ninove Vzw – 
Ladies Night op Witte Donderdag

 → Ninove – Handelswijk 
Rechteroever Vzw – Kerstboom-
verbranding met randanimatie

 → Oosterzele – Unizo afdeling Land van Rhode – 
Kerstshopping/winkelroute en kerstmarkt 2014

 → Oosterzele – Unizo afdeling Land van Rhode – 
Kerstmarkt in Scheldewindeke

Houtem Onderneemt
26 april 2015

Opendeurdag van de Houtemse bedrijven

NV Tavernier • Glaswerken Van Den Bossche Daevy bvba • Wit-Gele Kruis • VTJ Poorten •  Délu • Dierenartsenpraktijk Chantal Lafort • 
Schoenen Maggy • Top Jeans • Lingerie Chouette • De Kringwinkel Teleshop • Oxfam Wereldwinkel • Café De Gouden Leeuw • Kinderboetiek 
Jennara • Handy Home • Gemeentehuis • Dier- en Tuincenter Goessens-D’Haese • Suikerwaren Hermie • Wassalon Livinus • Patho Stone  
• Publi FDM • Bakkerij De Jaegher-Timmerman • Dierenartsenpraktijk Nina Hoffmann • Electro Beeckman • Witloofbedrijf Van De Slijcke •  
Driesse Mousserende Wijn • Life’s Little Moments • Verstuyft Maatwerk • Wellnesscenter ’t Hemels Rijk • Dierenartsenpraktijk De Kapelle- 
hoeve • Fietsen Romar • Cominbel • Journalist Frank Eeckhout • Dranken Pede

Centrale infomarkt op de site ‘De Fabriek’
Aventura Springkastelen • B en B Schrijnwerkerij • Garage Tiré • Soundfield / Sotesa • VM Dieetpraktijk • Esthetiek Farah • LBK Accountancy • Holderbeke 
• WiDa Elektriciteit • Spitaels Security • Superior Car Products • Viswinkel Het Anker • IJsjes en Wafels Anneleen en Herman • Rockets Mobile Bar • 
Kringwinkel • Rode Kruis • PWA • VDAB

Demonstratie brandweer, politie en Rode Kruis - Keiberg 24

De gemeente Sint-Lievens-Houtem ondersteunt haar ondernemers
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Voor het volledige 
programma, ga naar  

www.sint-lievens-houtem.be

Ondernemers zetten 
hun deuren voor u open 
tussen 10 en 16 uur

Promoties • demo’s  • workshops • traktaties

52 34
deelnemers locaties
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 → Ronse – Unie der Handelaars Ronse Vzw – Modeshow 2014

 → Sint-Gillis-Waas – Duurzame campagne promotie markt in combinatie promotie horeca

 → Sint-Gillis-Waas – Sint-Gillisse promo-tour

 → Sint-Lievens-Houtem – Houtem opendeurt! en netwerkmoment voor alle handelaars en 
ondernemers van Sint-Lievens-Houtem

 → Sint-Lievens-Houtem – Unizo afdeling Sint- Lievens-Houtem – Houtem showt MODE

 → Waarschoot – Unizo afdeling Waarschoot – Zomerhappening 2014

 → Zele – Unizo afdeling Zele – Kerstballen voor Zele 

 → Zelzate – Unizo afdeling Zelzate – Evenementenweekend

 → Zelzate – Dekenij Centrum Zelzate – Klantenwerving tijdens zomerperiode

 → Zomergem – Winteractie 2015

 → Zomergem – Zelfstandig Ondernemend Zomergem Vzw – Winterslag in Zomergem, 
jaarbeurs, kmo drink, Nacht van de Ondernemer, workshop en gespreksavonden

 → Zomergem – Organiseren van “Lang leve de dorpswinkel”

Foto: Unie der Handelaars Ronse Vzw
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 → Zomergem – Onderzoek door studenten Artevelde-Hogeschool omtrent de jaarbeurs

 → Zomergem – Marktgebeuren hervormen tot betere aantrekkingspool lokale handelaars

 → Zomergem – Zelfstandig Ondernemend Zomergem Vzw – Jonge ondernemers dagen 
“het beeld” uit

 → Zulte – Unizo afdeling Zulte – Ondernemers houden van klanten en van cultuur

acties en evenementen met het 
Oost-Vlaamse subsidiereglement
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Foto: Ian Segal



noteer hier uw contacten
-  Provincie Oost-Vlaanderen

Dienst Economie, Europese en Interna� onale samenwerking
Bezoekersadres: PAC Het Zuid, 4e verdieping, 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Postadres: Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Economie, 
Europese en Interna� onale samenwerking, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Contacten:  Kathy Gillis: 09 267 86 18

kathy.gillis@oost-vlaanderen.be
Liva Goeder� er: 09 267 87 41
liva.goeder� er@oost-vlaanderen.be

-  Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV)
Adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Contact:  Carolien Ongena: 09 267 86 10

carolien.ongena@erov.be

www.oost-vlaanderen.be/detailhandelwww.oost-vlaanderen.be/detailhandelwww.oost-vlaanderen.be/detailhandel
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Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
beleidsverantwoordelijke gedeputeerde Jozef Dauwe

samenstelling en redactie dienst Economie, Europese en 
Internationale samenwerking, economie@oost-vlaanderen.be

vormgeving Karakters, Gent
oplage 500 ex.

depotnummer D/2017/5139/8 
datum uitgave mei 2017
verantwoordelijke uitgever J. Dauwe, gedeputeerde,  
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Met dank aan de Oost-Vlaamse stads- en gemeentebesturen  
en de lokale handels- en middenstandsverenigingen voor het 
aanleveren van beeldmateriaal
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