
Detailhandel
Het zit hem in de details, die zetten  

wij graag voor jou op een rijtje.
Ontdek hoe de Provincie Oost-Vlaanderen jou kan 
informeren, inspireren en begeleiden om van jouw 
stad, gemeente of dorp een levendige kern te maken 
die zowel consumenten als ondernemers aantrekt.

Informeren
Voor een detailhandelsbeleid en doeltreffende acties  
gebaseerd op cijfers

Locatus
Een online en up-to-date winkeldatabestand,  
gratis voor lokale besturen

Rapport detailhandel
Jaarlijkse economische momentopname van jouw gemeente of 
stad met objectieve cijfers rond leegstand over handelspanden, 
koopstromen, en nog veel meer

Provincies.incijfers.be
Een interprovinciaal flexibel en grafisch dataplatform met  
een overzicht van kerncijfers over de beleidsdomeinen heen

Inspireren en initiëren
Stimuleren van lokale besturen om beleid om te zetten  
in concrete acties

Subsidie voor lokale besturen ter ondersteuning  
van de detailhandel en horeca

– Subsidie van maximaal € 10.000

Subsidie voor detailhandels-, middenstands- en 
horecaverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

– Subsidie van maximaal € 5.000

Jaarlijkse Inspiratiedag detailhandel voor schepenen,  
ambtenaren lokale economie en middenstandsverenigingen

Inspiratieboek detailhandel in uw gemeente
Gedetailleerd overzicht van acties uitgewerkt door lokale 
besturen en middenstandsverenigingen

Begeleiden
Onderzoek en ondersteuning op maat bij het uitwerken  
van een gemeentelijk detailhandelsbeleid

Opmaak strategisch commercieel plan
– In overleg met bestuur en ondernemers wordt  
 een beleidsvisie detailhandel uitgewerkt
– Aan deze visie worden een locatiebeleid en acties ter  
 ondersteuning van de lokale detailhandel gekoppeld
– Kostprijs: max. € 10.000

Impactanalyses voor detailhandel 
– Analyse van nieuwe commerciële ontwikkelingen  
 (en/of verhuisbewegingen)
– Hun impact op de koopstromen 
– Aan de hand van winkeldata en consumentengegevens 
– Kostprijs: uurtarief omgevingscontract 

Quickscan lokale economie 
– Actieplan voor optimalisatie gemeentelijke dienstverlening 
– Op basis van een kwalitatieve analyse door zowel het  
 lokale bestuur als de ondernemers
– Kostprijs: € 2.500

Inlichtingen
Voor ondersteuning en informatie op maat,  
neem contact op met het team Economie

+32 (0)9 267 86 86
detailhandel@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Beleidsverantwoordelijke: 
gedeputeerde Leentje Grillaert
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