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NUTTIGE CONTACTEN 
voor ondernemers

 ONDERSTEUNINGSPUNT 
 ONDERNEMERS GENT (OOG)

Gratis advies en ondersteuning voor 
Gentse ondernemers
Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent 
09 210 10 60 - ondernemen@stad.gent
www.stad.gent/ondernemen

  Dé Gentse Ondernemer 

  Ondernemen in Gent

Ondersteuning en subsidies
verfraaiing handelspanden, starterscontract, gezins-
vriendelijke horeca, energiecoaching en energiepremies, 
ondersteuning handelsinitiatieven, geschikte locaties 
om te ondernemen, …

Vergunningen en regelgeving
aanvraag horeca-attest, omgevingsvergunning 
kleinhandelsactiviteiten, …

Personeelszaken
je vacature/bedrijf bekendmaken, duurzaam 
aanwerven van personeel, opleiding en coaching op 
de werkvloer, info over tewerkstellingsmaatregelen, …

NUTTIGE CONTACTEN 
voor ondernemers

 PUURGENT

Promotie van Gent en haar deelgemeenten 
als winkel- en horecastad en organisatie van 
de eindejaarsverlichting, Braderie Publique, 
Shop-op zondag, … 
PuurGent verenigt alle handels- 
en horecazaken in Gent.

Contact:
puurgent@stad.gent 
www.stad.gent/puur-gent

  puurgent

  puur_gent



 MOBILITEIT

Vragen over parkeren, vergunniningen, 
lage-emissiezone, duurzame vervoersmiddelen 
of mobiliteit voor bedrijven? 

Algemeen 
09 266 28 00 – mobiliteit@stad.gent
www.stad.gent/onderweg

Vergunning autovrij gebied 
09 266 28 00 - mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent
www.stad.gent/autovrijgebied 

Lage-emissiezone 
09 210 10 30 - lez@stad.gent
www.lez.gent 

 SLUIKSTORT

Meld sluikstort.

Via IVAGO: 09 240 81 11 - info@ivago.be
www.ivago.be/meldpunt

Via de ‘Meldingsapp Gent’: (download de app 
via Google Play store of iOS app store.)

Via Stad Gent: gebruik het sluikstortformulier 
op www.stad.gent/sluikstort

 MILIEUHINDER

Meld geluidshinder, geurhinder, rook-, stof- en 
lichthinder, asbest, water- en bodemverontreiniging 
en hinder door bedrijfsactiviteiten.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
09 266 79 53 - toezicht@stad.gent
www.stad.gent/milieuhinder

 OPENBARE WERKEN

Grote en langdurige wegen- en rioleringswerken 
in je buurt:
www.stad.gent/wegenwerken

Hinderpremie Vlaamse overheid door werken voor 
jouw deur: als je in aanmerking komt voor een hinder-
premie, ontvang je een brief van de Vlaamse overheid. 
Hou de termijn voor de aanvraag goed in de gaten:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

Meld putten, losliggende kasseien of andere 
beschadigingen aan het openbaar domein:
Gentinfo via 09 210 10 10. 

POLITIE, AMBULANCE, BRANDWEER

Dringende meldingen of snelle interventies?
Bel 101 (voor politie) of 
112 (voor ambulance of brandweer).

 BRANDVEILIGHEID

Aanvraag van een brandveiligheidsattest, 
brandpreventieadvies bij bouwvergunningen, 
milieuvergunningen en evenementen, regelgeving, 
veiligheidsmaatregelen, ...  

Brandweerzone Centrum
09 268 88 99 - preventie@bwzc.be
www.brandweerzonecentrum.be/preventie

 WIJKREGISSEURS

Signalen en oplossingen in jouw wijk? 
Contacteer je wijkregisseur.

Via de Dienst Beleidsparticipatie
09 266 82 40 – beleidsparticipatie@stad.gent
www.stad.gent/beleidsparticipatie

 INNAMES PUBLIEKE RUIMTE

Vraag tijdig je vergunning aan voor een horecaterras, 
menubord, verkoopstand, puincontainer, … op het 
openbaar domein.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
09 266 79 90 - innames@stad.gent
www.stad.gent/innames

 HORECA AANSPREEKPUNTEN

De horecacoaches geven preventief advies en 
regisseren meldingen van lee�baarheids-, veiligheids- 
en samenlevingsproblemen gelinkt aan de horeca.

Contacteer de horecacoaches.
09 266 82 08 - horecacoach@stad.gent
www.stad.gent/horecacoach

De Gentse Nightlifecoach luistert, gee�t advies en 
overlegt als brug tussen de Stad Gent en alle 
betrokkenen in het nachtleven.

Contacteer de Gentse Nightlifecoach.
Via nightlifecoach@stad.gent
www.stad.gent/nightlife


