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1. Voorwoord 

Voor je ligt het activiteitenverslag van de vzw BIG (verder PuurGent). Dit is een verslag waarin de 

hoofdlijnen en activiteiten van PuurGent werden opgenomen. 

Deze vzw werd op 20 april 2015 opgericht in een EVA-structuur waarbij zowel politieke 

vertegenwoordigers als leden van ondernemersverenigingen deel uitmaken van de Raad van 

Bestuur. 

De vzw heeft tot doel het imago van Gent (en deelgemeenten) als winkel- en horecastad in 

zijn totaliteit te versterken door: 

a. Een efficiënte promotie, profilering en uitbouw regionaal, nationaal en internationaal vlak 

van Gent als sfeervolle en authentiek winkel- en horecastad. Deze uitbouw gebeurd op een 

duurzame wijze, rekening houdend met het milieu, de sociale context en de economie. 

b. Het beheren van het winkelgebied met een gemeenschappelijke visie en aanpak, maar ook 

met oog voor de diversiteit binnen de verschillende sfeergebieden. In samenspraak met 

handel en horeca wordt een gedragen strategie en aanpak uitgebouw die het ganse gebied 

ten goede komt en verder reikt dan louter promotionele acties. Het actief ondersteunen van 

de Gentse middenstand en horeca. 

2020 stond in het teken van covid-19. Corona heeft onze wereld flink door elkaar geschud en diepe 

sporen getrokken in het horeca- en retaillandschap, ook in Gent. De lockdowns, het terugkeren uit 

een lockdown, de maatregelen… dwongen ons om het jaaractieplan met instemming van het bestuur, 

flexibel aan te passen. Wekelijks, zo niet dagelijks werden acties en communicatie bijgestuurd. Bij elke 

beslissing en communicatie hielden we rekening met de op dat moment beschikbare informatie.  

De huidige crisis heeft ons zeker en vast gedwongen om stil te staan en in de spiegel te kijken: waar 

& hoe kunnen we met PuurGent een meerwaarde betekenen, hoe kunnen we onze doelgroepen het 

best ondersteunen? Waar hebben ze behoefte aan, nu en na de coronacrisis. Wat kunnen we zelf 

doen, waarvoor gaan we samenwerkingen aan? Dit blijft naast de promotie van Gent als een 

attractieve shop- en belevingsstad de belangrijkste drijfveer en het uitgangspunt van PuurGent. 
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2. Financieel overzicht 2020 

De vzw werd voor het werkjaar 2020 integraal ondersteund door Stad Gent. De basis is vastgelegd in 

de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en vzw BIG ontving voor het werkjaar 2020 een 

bedrag van €1.185.000. 

Na goedkeuring door het bestuur werd er extra budget vrijgemaakt uit de opgebouwde reserves.  

 

Kostenplaatsen 

Besteed 2019 

Budget 2020 
(initieel) 

Budget 2020 
(bijgestuurd 
nav corona) Besteed 2020 

Dagelijkse werking 10.229 10.000 10.000 6.930 

TRAVAK 9.560 8.000 8.000 8.698 
Subsidie handelsinitiatieven 29.090 45.000 55.000 34.665 

Braderie Publique 70.739 65.000   

Promotiebeleid kernwinkelgebied 
incl. koopzondagen 

614.718 567.500 
657.500 

629.403 
Sfeergebieden 41.414 70.000 60.000 47.727 

Eindejaarsverlichting 387.893 255.500 382.500 387.664 

Strategische communicatie 43.139 15.000 15.000 3.684 
Filmfest 25.000 17.000   

Gent Smaakt! 3.500 3.500   

Gezinsvriendelijke horeca 816 5.000 5.000 1.537 
PUUR GENT communicatie 3.088 15.000 12.000 12.000 

Future Proof 7.146 15.000 15.000 6.157 

Ondersteuning commerciële 
dekenijen buiten sfeergebieden 

 
84 

17.500 
21.000 

21.000 

Geiwene foersjet 72 1.500 1.500 614 

Gerichte ondersteuning 3.228    
Nightlife 363    

Van Eyck 7.094 60.000 30.000 29.846 

Corona: heropening winkelstraten 
na lockdown 1 

  
100.000 

100.314 
Omloop Het Nieuwsblad    382 

     

TOTAAL Uitgaven 1.257.173 1.170.500 1.372.500 1.290.621 
     

Toelage stad Gent 1.264.493 1.185.000 1.275.000 1.275.000 

Uit reserves   97.500 15.621 

     

TOTAAL Ontvangsten 1.264.493 1.185.000 1.372.500 1.290.621 
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3. TRAVAK 

Met TRAVAK ondersteunen we elk jaar handelaars die getroffen worden door langdurige 

wegenwerken.      

We steunen en motiveren de handelaars om samen van een negatief gegeven (wegenwerken, 

tijdelijke beperkte bereikbaarheid) toch een positief verhaal te brengen. 

Maatwerk is hierbij cruciaal: het ondersteunen van handelaars moet geënt zijn op de eigenheid van 

de buurt, het handelsapparaat en hun klanten zonder vernieuwing in de weg te staan. 

 

TRAVAK-zones 2020: Oostakkerdorp: van 1/1/20 t.e.m. 31/12/2020 

 

De werken in het centrum van Oostakker hebben een enorme impact op de omliggende handels- en 

horecazaken. PuurGent kende Oostakker ook in 2020, volgens de goedgekeurde TRAVAK criteria een 

werkingsbudget van € 8000 ter beschikking aan de handelsvereniging. Volgende acties werden 

opgezet 

1. Ontwikkeling van banners die aantonen dat de handelszaken bereikbaar blijven. (voorjaar) 

2. Sensibiliseringsvideo ism Vuile Klap (najaar) – met een kleine gastrol voor burgemeester 

Matthias De Clercq. 
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4. Subsidie Handelsinitiatieven 

Het ondersteunen van initiatieven die in een handelskern door 1 of meerdere middenstanders 

worden georganiseerd ter ondersteuning en promotie van de handelskern. 

 

Om deze initiatieven te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt  van het reglement (incl. 

aanvraagformulier) waarbinnen de leden van het Dagelijks Bestuur beslissen welke initiatieven in 

aanmerking komen en voor welk bedrag PuurGent kan ondersteunen. 

In april 2020 werd een nieuw subsidiereglement opgesteld waarin:  

a. het subsidiepercentage werd opgetrokken van 50% naar 75%. 

b. het plafond van initiatieven met een lokale aantrekkingskracht werd verhoogd naar € 5000. 

c. beoordelingscriteria en mogelijkheid tot bijsturing werden opgenomen. 

In 2020 kregen 10 initiatieven een subsidie, 2 aanvragen voldeden niet aan de basisvoorwaarden, 4 

aanvragen zijn niet doorgegaan wegens corona.  

 

Persartikelen 

1. https://www.hln.be/gent/eerste-editie-van-gentsekoop-awards-wie-is-jouw-favoriete-gentse-

handelaar~a34755be/ 

2. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210105_92718546 

3. https://www.knack.be/nieuws/belgie/9000-boeken-literair-feest-in-gent-een-weekend-

lang/article-belga-1648889.html?cookie_check=1619586769 

 

 

Werkjaar 2020 55.000,00€                 

Wie Wat Gevraagd bedrag Goedgekeurd Effectief uitgekeerd

G.AN.D.A. winkelroute langsheen galerieën, ateliers en winkels € 3.000 € 3.000 € 3.000

Dekenij Dampoort tombola € 1.100 € 1.100 € 495

Wondelgem Onderneemt magazine € 3.000 € 3.000 € 0

Gentse Koop Award Award Gentse handelszaken (non-food) € 3.125 € 0 € 0

L'été Caché Zomer Pop-up Gent Linkeroever € 7.000 € 0 € 0

Floraliën Bloementapijt € 6.000 € 0 € 0

Lokaalonline Online marktplatform - a € 6.900 € 0 € 0

Handelaars Donkersteeg Trussen Donkersteeg € 5.000 € 5.000 4.126,20 €

Handelaars  Lange Munt Trussen Lange Munt € 5.000 € 5.000 4.181,42 €

Handelaars  Veldstraat Trussen Veldstraat € 5.000 € 5.000 3.982,56 €

9000 Boeken Gentse boekenbeurs - instore en op locatie € 5.000 € 5.000 € 5.000

Design Stocksale Design stocksale laatste weekend aug / Art Cube € 4.000 € 4.000 3.532,03 €

GentseKoop Gentse koop awards € 5.000 € 5.000 5.000,00 €

Wondelgem onderneemt klantenactie € 3.255 € 3.255 3.255,00 €

Hotel gratis ontbijt € 5.963 € 0 0

Postkaart QSP klantenactie € 3.852 € 3.852 2092,65

TOTAAL 82.194,88€                 43.207,38€                       34.665,18€                 

https://www.hln.be/gent/eerste-editie-van-gentsekoop-awards-wie-is-jouw-favoriete-gentse-handelaar~a34755be/
https://www.hln.be/gent/eerste-editie-van-gentsekoop-awards-wie-is-jouw-favoriete-gentse-handelaar~a34755be/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210105_92718546
https://www.knack.be/nieuws/belgie/9000-boeken-literair-feest-in-gent-een-weekend-lang/article-belga-1648889.html?cookie_check=1619586769
https://www.knack.be/nieuws/belgie/9000-boeken-literair-feest-in-gent-een-weekend-lang/article-belga-1648889.html?cookie_check=1619586769
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5. Braderie Publique → End of Summer 
Stocksale 

Beleving in de winkelstraat is belangrijk, daarnaast is het voor handelaars waardevol om enige tijd 

voor de start van de zomersolden een deel van hun stock of oude(re) collecties aan verminderde 

prijzen te verkopen. We kozen daarom ook in 2020 voor de organisatie van Braderie Publique, de 

commerciële naam voor de geclusterde braderieën in Gent-centrum. Op basis van de evaluatie van 

Braderie Publique 2019 zou voor de eerste keer één grote centrumbraderie worden georganiseerd 

gekoppeld aan de koopzondag van juni 2020. 

 

Maar toen kwam corona en was het volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad 

onmogelijk om de Braderie Publique door te laten gaan het eerste weekend van juni.  

PuurGent stelde voor om de Braderie Publique als End of Summer Stocksale, aansluitend op de 

uitgestelde solden in augustus, te organiseren. Bij bevraging  koos 57% voor het eerste weekend van 

september. Deze End of Summer Stocksale was voor een veilig alternatief om met de bubbel de 

laatste koopjes te scoren bij de Gentse handelaars. 

 

End of Summer Stocksale 

Gentse handelaars zetten van 4 tem 6 september extra lang hun deuren open voor de laatste 

koopjes tijdens de End of Summer Stocksale, georganiseerd door de Stad.  

Zo'n 100 Gentse handelaars deden mee aan de End of Summer Stocksale, die door PuurGent in 

samenwerking met CityZine georganiseerd werd. Ze haalden hun stock en laatste koopjes boven in 

hun winkel en waren extra lang open. Vrijdag was er een laatavondshopping tot 21 uur en ook op 

zondag stond de maandelijkse Shop op Zondag in het teken van de laatste koopjes. 

 

Omwille van de covid-maatregelen, waren de typerende kraampjes niet toegelaten en moest de 

verkoop INDOOR plaatsvinden. Dit alternatief kon echter niet tippen aan de sfeer en gezelligheid die 

de Braderie Publique zo aantrekkelijk maken. 

  

Vanuit de Stad en de veiligheidsdiensten werd ook als voorwaarde gesteld dat er maximaal werd 

ingezet op crowdcontrol en spreiding van bezoekers in tijd en ruimte. De opkomst tijdens de End of 

Summer Stocksale lag dan ook vele malen lager dan bij een traditionele Braderie. 

De naam Braderie Publique is ondertussen een echte merknaam geworden. Iedereen weet 

(handelaren en consumenten) wat ze mogen verwachten. In 2021 wordt opnieuw onder de naam 

Braderie Publique een stockverkoop georganiseerd. 

 

Voor de promotie van End Of Summer Stocksale werd gekozen voor een lokale campagne: flyers, 

raambanners, promo op lijnbussen en het stadsmagazine. Er werd ook nationaal promo gevoerd op 

AVS en via sociale media.  

In samenwerking met CityZine werd ook een tijdelijke website gelanceerd: 

https://www.cityzine.be/tott/stocksale Een handig overzicht voor de bezoeker van alle 

deelnemende handelaren en hun openingstijden. 

https://www.cityzine.be/tott/stocksale
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Persartikelen 

1. https://www.hln.be/gent/ultiem-laatste-soldenshoppingweekend-in-gent-met-

laatavondopening-op-vrijdag~a0dd4433/  

2. https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/extra-lang-koopjes-tijdens-end-

summer-stocksale 

 

https://www.hln.be/gent/ultiem-laatste-soldenshoppingweekend-in-gent-met-laatavondopening-op-vrijdag~a0dd4433/
https://www.hln.be/gent/ultiem-laatste-soldenshoppingweekend-in-gent-met-laatavondopening-op-vrijdag~a0dd4433/
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/extra-lang-koopjes-tijdens-end-summer-stocksale
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/extra-lang-koopjes-tijdens-end-summer-stocksale
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6. Promotie kernwinkelgebied 

1. Communicatiejaarplan Pré-corona 

a. PuurGent richt zich in de communicatie naar twee doelgroepen: 

B2B: HANDELAARS. Alle handelaars met speciale aandacht voor authentieke shops (= 

zelfstandige zaken die je niet in de andere steden kan vinden). 

B2C: SHOPPERS IN GENT. We richten ons naar iedereen die komt shoppen en genieten in Gent. 

b. De overkoepelende boodschap die we willen brengen is: #AlledagenGent  

1/ Gent is een échte belevingsstad. Gent is een levendige cultuurstad, er zijn tal van festivals en 

activiteiten: day & night! 

2/ Gent, élke dag. Gent: niet alleen in het weekend maar elke dag van de week. 

3/ Alle dagen, overal in Gent. In Gent is er veel meer dan een bruisende stadskern, er zijn 7 

verschillende sfeergebieden met elk hun eigen identiteit.  

4/ Gent is voor iedereen: een kindvriendelijke diverse stad. Gent is voor iedereen 

(kindvriendelijk, divers…) 

5/ Gent, een stad waarover gepraat wordt. Gentenaars zijn graag betrokken (participatie, co-

creatie), we willen deze betrokkenheid en interactie ook bevorderen. 

c. Uitgangspunt communicatieplan 2020: Key stories en een sterke mediamix. Online en Offline, 

inspelen op mediadeals van partners vb Winkelhierdag. 

d. We hebben in het promotiebeleid ook specifiek aandacht voor het aanbod van de wekelijkse 

Gentse markten, hiervoor stemmen we af met de collega’s van Dienst Feesten, Marken en 

Foren.  

 

 

2. Flexibel communicatiejaarplan corona. 

De kerntaak van PuurGent blijft promotie, ook tijdens de coronacrisis in 2020. Om maximaal in 

te spelen op de mogelijkheden, noden en behoeftes werkte PuurGent volgens een flexibel 

JAARPLAN 

PUUR GENT 

Winkel
Week van 

markten
Floraliën 

Braderie 

Publique 

Hieren 26/04-03/05 1/10/2005 4/07/2007

21/mrt

Shop-op Zondag 6/jan 2/feb 1/mrt 5/apr 3/mei 7/jun

Persona (primair) Sarah & Willem Rita & Vic Nog te bepalen Nog te bepalen

JAARPLAN 

PUUR GENT 

Weekdagen

Senioren-week 

Shop-op Zondag 5/jul 2/aug 6/sep 4/okt 8/nov
6 + 13 + 20 + 27 

dec

Persona (primair) Norah & Peter Laura Rita & Vic Nog te bepalen

Winter in Gent 

(WIG)

Sarah & Willem

KEY STORIES

KEY STORIES
(verwerkt in 

WIG 2019)

Handelaars zijn 

klaar voor de 

lente!

Gezinsvriendelijke horeca Back to school
Studenten/Night

life

Juli Augustus September Oktober November December

januari Februari Maart April Mei Juni



 

  

 
Activiteitenverslag PuurGent 2020 I 28 april 2021 I 16 

 

communicatieplan 2020.  Het lopende communicatieplan en de keystories werden kritisch 

bekeken en niet-relevante boodschappen/acties werden geschrapt en vervangen. 

 

Dit stelde ons in staat om  

a. De boodschap snel aan te passen: rekening houdende met moeilijke situatie en verminderde 

koopkracht van de doelgroep.  

b. Flexibel in te spelen op sleutelmomenten bij onze B2C doelgroep via gerichte campagnes 

zoals: 

1. Paasactie, Moederdagactie, Vaderdagactie 
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2. Heropstartcampagne – Welkom in Gent. Clear Channel en online campagne. Periode: mei 

– juni. 
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3. Stacation/zomercampagne. Periode: juli - september 

➢ Walk Local, – 14 gecureerde wandelingen ism Dienst Cultuur en VisitGent. 

➢ Hoet te Voet – Kunst in de Gentse etalages ism Dienst Cultuur en 

VisitGent. 

➢ DeeWeelbells – Unieke samenwerking met Soulwax, dagelijks 

uitgezonden vanaf de Belforttoren. Ism VisitGent 

➢ Gent Holidayland – Videoreeks over Gentse binnenstad, gericht naar 

binnenlandse bezoekers. Ism VisitGent en Hotelsector Gent. 

➢ Op Reis in Eigen Stad – videoreeks. Ga op ontdekking in eigen Stad. Gent 

heeft tal van leuke, minder gekende straatjes.  

➢ Aankleding binnenstad. Een sfeervolle stad is sfeervol aangekleed. Instant 

zomergevoel dankzij de mooie visuals. 
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4. Promotiecampagne in het Nieuwsblad - ❤ GENT IS JE MATCH Mediadeal 

Periode: herfstvakantie – november. 

Durf dit najaar opnieuw te genieten van een coronaveilige en gezellige uitstap naar Gent. 

Met deze boodschap wilden we meer bezoekers in de Gentse winkels en horecazaken 

aantrekken. Via vijf inspirerende artikels, opgesteld door een team ervaren redacteurs. De 

focus ligt op inwoners van onze eigen provincie en als insteek zetten we in op 'citytrip in 

eigen regio'. 

Omwille van de tweede lockdown werd deze promotiecampagne aangepast naar take-

away en online shoppen. 

• Artikel Nieuwe adresjes horeca: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95068687 

• Artikel Walk local: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95226300 

• Artikel Tips voor de herfstvakantie: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95308022 

• Artikel Nieuwe adresjes shopping: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95384274 

• Artikel Van Eyck: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201009_94149330 

 

 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95068687
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95226300
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95308022
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201008_95384274
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201009_94149330
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5. Winter in Gent. Periode: december 

➢ Winkelhiercampagne ism UNIZO. 

➢ Uitbreiding kooplokaal.gent p 

➢ Take-Away Estafette. 

 

 

Elke campagne had een eigen promotieplan. Er werd maximaal ingezet op omnichannel promotie. 

Daarnaast postte PuurGent bijna dagelijks verfrissende content via de social mediakanalen. Alle 

campagnes kregen een landingspagina op kooplokaal.gent.   

3. Shop-op zondagen en gratis Openbaar vervoer 

 

PuurGent zorgt jaarlijks voor de aanvraag van de afwijkingen op de wekelijkse rustdag bij de Stad 

Gent. PuurGent staat daarbij in voor de opvolging van een weldoordachte promo- en 

communicatiecampagne voor de Shop-op zondag. Hiervoor deden we in 2020 beroep op een 

communicatiebureau via de raamovereenkomsten van Stad Gent. PuurGent diende haar 

communicatieplan Shop-op zondag gericht en flexibel aan te passen, zolang de coronamaatregelen 

een impact hadden op het shoppen, genieten en beleven van de stad. 

PuurGent voorzag ook in 2020 een overeenkomst met De Lijn rond gratis openbaar vervoer van en 

naar de Gentse koopzondagen, zoals gevraagd door de Gentse gemeenteraad. Omwille van 

coronamaatregelen hebben we GEEN Gratis OV aangeboden in 

1. April 

2. Mei 

3. November 

4. December 

De vrijgekomen middelen (4*€ 30600 i BTW) werden integraal ingezet om de heropeningen 

veilig te laten verlopen (wachtneuzen, trussen met looprichtingen, LED schermen, aanbrengen 

wegmarkeringen, inzetten externe begeleiders, welkom terugcampagne,…). 
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7. Eindejaarsverlichting 

PuurGent staat in voor een uniforme eindejaarsverlichting die geënt is op de sfeer in de 

handelskernen en linkt met de stadsbrede visie op duurzaamheid. 

a. Er werd hiervoor een overheidsopdracht een contract afgesloten met een aannemer voor het 

ophangen van eindejaarsverlichting voor de periode 2020-2025. 

b. Op basis van feedback van de handelsverenigingen, de lichtambtenaar en de aannemer werd 

een basisverlichtingsplan uitgewerkt. Gezien het verminderde budget werd rekening 

gehouden met een krimp van ongeveer 30%. 

c. PuurGent stond in voor de volledige communicatie en organisatie van de 

eindejaarsverlichting.   

d. PuurGent stond eenmalig in voor het verlichten van de Gentse Winterfeesten pleinen en de 

aankoop van een instagrammable Gent Logo. In de nieuwe verlichting stond de draak 

centraal. 2D draken hingen aan de toegangswegen en centraal in Gent stonden een grote en 

een kleine 3D draak op het water. 
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8. Strategische communicatie en branding 
PuurGent 

In samenwerking met het communicatiebureau The Oval office werd een strategisch 

communicatieplan voor 2020 ontwikkeld. Hierin werden alle relevante componenten 

opgenomen rond merkstrategie, doelgroepenbenadering, doelstellingen, dragers, … 

 

PuurGent werkte op basis van de strategische aanbevelingen samen met The Oval Office aan 

een contentplanning voor social mediakanalen. Hierin is oog voor de diversiteit van het Gentse 

handelsaanbod, zowel geografisch als naar activiteiten, de unieke troeven in dit aanbod en is er 

een link met de beleidsthema’s uit het bestuursakkoord. De promotiestrategie spreekt zowel 

een lokaal als bovenlokaal publiek aan.  

 

Enkele cijfers: 

Instagram 

DATA VOLGERS BEREIK 

Eind 2019 
4.658 12.568 

Midden 2020 
6.268 20.052 

Eind 2020 
8.916 72.565 

 

Facebook 

DATA VOLGERS BEREIK 

Eind 2019 
11.304 101.276 

Midden 2020 
11.998 173.170 

Eind 2020 
16.036 146.246 
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9. Sterke merken 

Ook in 2020 koppelden we PuurGent aan enkele “sterke merken” en werd hierop een 

promostrategie bouwen via o.a. wedstrijden en commerciële acties.  

 

1. OMG Van Eyck.  

We vierden samen met de Gentse handel en horeca het themajaar OMG Van Eyck was here! 

Gentse handelaars zijn niet alleen onze ambassadeurs, we moedigen ze ook aan om binnen het 

thema Van Eyck creatief aan de slag te gaan. 

Daarnaast zorgen we ook zelf voor branding van de winkelstraten in het Van Eyck-thema. 

  

In samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen werden 2 ambassadeurstrajecten opgestart 

waarbij aan Gentse horeca-ondernemers een opleiding die werd aangeboden rond het 

themajaar. Voor die uitbaters werd een visuele herkenning voorzien aan hun vitrine. 

Met de collega’s van Dienst Cultuur werkten we het FOOD-traject uit, een inspiratiegids voor de 

Gentse horeca-uitbaters onder curatorschap van Gentse sterrenchef Olly Ceulenaere. 
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2. Omloop Het Nieuwsblad. Periode: maart 

Naar goede gewoonte trapte Gent ook in 2020 het Belgische wielerjaar op gang met de start van 

Omloop Het Nieuwsblad. Op zaterdag 29 februari kwam dé openingsklassieker bij uitstek 

opnieuw thuis in onze stad voor het jaarlijkse en traditionele wielerfeest.  

We vertelden samen met de hele stad Gent het verhaal van 75 jaar Omloop Het Nieuwsblad. 

Affiches met iconische foto’s vormden de rode draad door de Gentse binnenstad.  

De verjaardag van de 75ste editie was een samenwerking tussen de Sportdienst, Flanders 

Classics en PuurGent.  
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3. Geiwene Foersjet. Periode: oktober – december 

Tijdens de week van het Gents organiseerden we in 2020 voor de 5de keer de wedstrijd ‘geiwene 

foersjet’. Dit is een initiatief in samenwerking met de collega’s van Dienst Cultuur en Luc De 

Bruycker. In 2020 gingen we op zoek naar de Beste Gentse Mastel. 

De deelnemende bakkerijen lieten hun mastellen beoordelen door een professionele vakjury en 

een publieksjury.  

 

 

Door covidmaatregelen werd de samenwerking met onderstaande “sterke merken” niet 

gerealiseerd. We hernemen dit in 2021 en/of 2022. 

1. Gent Smaakt 

2. Filmfest 

3. Floraliën 
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10. Kindvriendelijke horeca 

Een gezinsvriendelijk beleid voeren is één van de pijlers uit het Gentse bestuursakkoord. De Stad wil 

de komende jaren ook werk maken van een kind- en gezinsvriendelijke horeca. Een uitgebreider 

aanbod op menukaarten van kindvriendelijke gerechten en een gezinsvriendelijk onthaal van ouders 

met kinderen is een streefdoel.  

Kindermenu’s kunnen gezonder, maar ook andere kindvriendelijke faciliteiten kunnen beter zoals: 

een ververshoekje, een spelelement,… In 2019 werd het label geëvalueerd i.s.m. de opleiding 

bestuurskunde van de UGent. Op basis daarvan pasten we de criteria en de communicatie aan.  

Voorzien was om het vernieuwde label in de herfstvakantie 2020 te lanceren. Door de verplichte 

sluiting van de horeca wordt dit verschoven naar 2021. 
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11. Future Proof traject 

Om de doelstelling van PuurGent te realiseren is het essentieel dat er een sterk en divers horeca en 

handelsaanbod in de stad aanwezig is. Daar staat of valt alles mee.  

Om een duurzame doorstart te maken na de coronacrisis zal promotie en algemene info niet  

volstaan voor veel ondernemers. Individuele coaching op maat is vandaag de dag nog meer aan de 

orde dan vroeger. De  Gentse detailhandel en horeca heeft het heel zwaar te verduren en moet zich 

noodgedwongen veel sneller aanpassen dan voorzien om te overleven. 

Om op deze vastgestelde nood een antwoord te geven werd het REBOOT GENT traject opgezet in 

2020.  

We boden een individueel traject aan. Binnen een waaier aan mogelijke ondersteuning/ topics kon 

elke geïnteresseerde ondernemer een keuze maken. Via een individueel intakegesprek door UNIZO 

en PuurGent werden de noden op korte en middellange termijn in kaart gebracht en een traject 

voorgesteld. 

 

In totaal rondden 21 ondernemers het traject af.  
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12. Ondersteuning commerciële dekenijen en 
sfeergebieden 

1. Ondersteuning commerciële dekenijen niet-centrum. 

PUUR GENT sloot in 2020 een overeenkomst af met de opperdekenij, hierin legden we de 

(financiële) principes vast ter ondersteuning van de handelsverenigingen buiten de 

sfeergebieden. Er werd € 3500 voor elke commerciële dekenij niet-centrum via de Opperdekenij 

uitgekeerd. 

In oktober werd de dekenij Content in Nieuw Gent opgericht. 

 

2. Ondersteuning sfeergebieden 

Sfeergebieden verenigen handelaars in het kernwinkelgebied van Gent-centrum en zijn een 

promotool naar klanten en potentiële investeerders. 

In 2020 zetten we verder in op de ondersteuning van de  sfeergebieden. Door corona vielen heel 

wat initiatieven in het water en was het heel moeilijk om de vooropgestelde doelstelling om een 

sterk netwerk uit te bouwen via telewerk.  

 Er werd met elk sfeergebied een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Zo krijgt elk 

sfeergebied een basistoelage (€ 3000) en extra budget voor activiteiten. (€ 4000). 

In de eindejaarsperiode werden in elk sfeergebied enkele etalages voorzien van een ludieke 

illustratie.  

Bekijk het filmpje: https://www.facebook.com/puurgent/videos/210029584092554  

 

https://www.facebook.com/puurgent/videos/210029584092554
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13. Heropening handel en horeca (I & II) 

Toen in mei 2020 de winkels heropenden werd door de stad een Taskforce opgericht om de 

heropstart coronaproof te organiseren. PuurGent was één van de betrokken partijen. 

Vanuit het beschikbaar jaarbudget werden middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning en de 

communicatie op het openbaar domein. 

Hierbij werd maximaal ingezet op 

1. Het garanderen van de social distancing op het openbaar domein 

a. Algemeen: rechts lopen, visualisatie met pijlen op de grond (en borden in het centrum) 

b. Eenrichtingsverkeer in smalle straten 

c. Wachtbollen (stickers/spuitsjablonen, in de sfeergebieden aangebracht door Stad Gent) 

d. Trussen met LED schermen voor informatie op de as Veldstraat-Langemunt en Koestraat-

Mageleinstraat 

e. Straatbanners 

f. Grote infoborden op betonnen voeten 

g. Kleine borden/bewegwijzering 

2. Het inzetten van warme winkelstraatbegeleiders 
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Ook na de tweede lockdown werd een aangepaste signalisatie voorzien en stond PuurGent in voor 

het beheer van de druktebarometer. 

Via de nieuwsbrieven en persoonlijk contact werden de handelaren op de hoogte gebracht. Sinds 

december zijn er in het weekend verschillende teams coronabegeleiders die de drukte monitoren en 

beheersen in samenspraak met PuurGent en de veiligheidsdiensten. 

 


