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PERSBERICHT 
12/06/2015 

 

15/0000 – Nieuw online platform voor economisch vastgoed wordt gelanceerd in 

Gent 

 

Op vrijdag 12 juni 2015 lanceren het Agentschap Ondernemen, CIB, Oris, V-ICT-OR en de Stad 

Gent bizlocator, een nieuw online platform voor economisch vastgoed. 

 

De Stad Gent zet voortdurend in op het aantrekken en stimuleren van ondernemerschap. 

Starters, ondernemers en investeerders die op zoek zijn naar een passende ruimte voor hun 

activiteit in Gent krijgen vanaf nu extra ondersteuning bij hun zoektocht. 

 

De Stad Gent stapt als pilootpartner mee in het project bizlocator. Bizlocator werd op initiatief 

van het Agentschap Ondernemen ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vastgoedsector en 

de Stad Gent.  Het resultaat is een nieuw online platform voor economisch vastgoed waar vraag 

en aanbod elkaar kunnen vinden. 

 

Zowel vastgoedmakelaars, overheden, ondernemers als burgers kunnen op bizlocator 

bedrijfsvastgoed plaatsen en zoeken. Het kan hierbij zowel over leegstaande winkels en 

horecazaken als over kantoren, industriële loodsen en bedrijfsgronden gaan.  

 

Schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq: ‘Door in dit project te 

stappen, willen we onze dienstverlening naar de ondernemer nog meer optimaliseren. Dankzij dit 

platform is er één gecentraliseerd en geactualiseerd overzicht van beschikbare economische 

ruimte in Gent welke gebruiksvriendelijk en permanent raadpleegbaar zal zijn. Dit draagt bij tot 

een sterke administratieve vereenvoudiging voor ondernemers.’ 
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Informatie 

- Dienst Economie, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 84 00, e-mail economie@stad.gent 

Contactpersoon: Christophe Geernaert, tel. 09 266 84 15, e-mail christophe.geernaert@stad.gent 

- Bizlocator, Raf Buyle, projectleider, e-mail raf@bizlocator.be 

- Agentschap Ondernemen, Claudia De Gryze, accountmanager vestiging & ruimtelijke ordening 

e-mail claudia.degryze@agentschapondernemen.be 

- CIB, Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen, e-mail jan.jassogne@cib.be 

- ORIS, Martin Lagauw, CEO, e-mail martin.lagauw@cib.be 

- V-ICT-OR, Eddy Van der Stock, voorzitter, e-mail eddy.vds@v-ict-or.be 

 

Bevoegd 

De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, 

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, fax 09 266 54 19,  

e-mail schepen.declercq@stad.gent 
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