
 

 

 
PERSBERICHT Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 

Vlierzele, 20 oktober 2017 

Detailhandelsbeleid Zuid-Oost-Vlaamse 
gemeenten krijgt een boost dankzij uniek 
engagement  
 

SOLVA, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, UNIZO Oost-Vlaanderen en de Provincie 

Oost-Vlaanderen stelden op donderdag 19 oktober officieel het Integraal Detailhandelsplan 

voor. Via dit nieuw instrument krijgen lokale besturen in Zuid-Oost-Vlaanderen de tools in 

handen om de detailhandel in hun stad of gemeente op een doordachte manier een boost te 

geven. De vier partners zetten hiervoor elk hun expertise in.  

In het bijzijn van talrijke geïnteresseerde lokale besturen en ondernemers bekrachtigden de 

vier partners SOLVA, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen,  UNIZO en de Provincie Oost-

Vlaanderen hun samenwerking. Dit deden zij met de officiële ondertekening van een 

engagementsverklaring. Vanaf nu kunnen alle Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten op 

eenvoudige aanvraag bij één van de partners een doordacht, bruikbaar en integraal plan 

rond detailhandel bestellen dat de basis vormt voor een sterk detailhandelsbeleid. 

Uniek plan  
Vooral de inclusieve aanpak is een sterke troef van het Integraal Detailhandelsplan. Het plan 

biedt niet alleen een economische, maar ook een ruimtelijke en vastgoedanalyse. Het traject 

verloopt ook telkens in wisselwerking met de lokale overheid en handelaars/ondernemers.  

Na de totaalanalyse worden een beleidsvisie en strategisch actieplan voor de detailhandel 

op maat van de stad of gemeente opgemaakt. Zo kunnen zij concreet aan de slag en blijft 

het niet bij theorie. 

Unieke samenwerking 
Het idee van een integraal detailhandelsplan kiemde in de schoot van SOLVA en het 

Streekoverleg. Een logisch gevolg was het aantrekken van de partners UNIZO en de 

Provincie. De vier zetten hun kennis, advies en begeleiding in om een dynamische 

detailhandel in Zuid-Oost-Vlaanderen te realiseren. De integrale detailhandelsplannen zijn 

daarmee een toonbeeld van hoe de partners elkaar kunnen versterken ten dienste van de 

lokale besturen.  

Uniek resultaat  
Door de lopende pilootprojecten in Zottegem en Herzele konden deze lokale besturen al 

proeven van dit bijzonder concept.  



Zo getuigden gisteren ook burgemeesters Jenne De Potter en Johan Van Tittelboom. De 

heren uitten tijdens een panelgesprek hun lof over de aanpak en resultaten van het Integraal 

Detailhandelsplan. Zij spraken zich ook uit over de noodzaak van een detailhandelsplan - 

ook voor gemeenten - en deelden met ons een blik in hun toekomstvisie op detailhandel. 

Hoe we naar de detailhandelskern van de toekomst kijken? Met de nodige nuchterheid en 

zin voor realisme bleek uit hun uiteenzetting “want de Groenlaan in  Herzele is tenslotte de 

Champs-Élysées niet”. 

 

Het Integraal Detailhandelsplan is een samenwerking tussen: 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Voor meer informatie: 

 

Nele De Neys 

Stafmedewerker Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 

ndeneys@streekoverlegzov.be 

053 60 77 08 
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