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LEEGSTAND

EVENEMENTEN

GEZELLIGHEID

13,5% leegstand of 28 panden, terwijl
het gemiddelde voor gelijkaardige
gemeentes 6,8% bedraagt.
bron: "Gemeentelijke feitenfiches
detailhandel, 2017,
Vlaamse provincies,
www.detailhandelvlaanderen.be"

De gemeente kan betere
inspanningen leveren om op
éénvoudige wijze leuke
evenementen te organiseren en te
ondersteunen. Evenementen
brengen mensen samen en
zorgen voor een beleving.

Samen met de inspraak van
lokale handelaars en eigenaars
van leegstaande panden kan er
een centrumplan uitgewerkt
worden. Waarbij verkeer,
beleving en gezelligheid centraal
staan.

DOEL VAN DE ACTIE
door

gbA

-

gemeentebelangen

Avelgem

gbA - gemeentebelangen Avelgem wil de eigenaars van de
leegstaande handelspanden overtuigen om hun pand tijdens
Avelgem Ploatse ter beschikking te stellen van onder andere
startende ondernemers, verenigingen, eigen outlet-store...
Zodat we voor één dag een vol winkelcentrum aan de
Avelgemnaar kunnen aanbieden. Deze actie kan het startschot
worden naar een actief handelsbeleid voor het Avelgems
centrum, in overleg met de lokale handelaars.
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ONAFHANKELIJKE

VOOR

GBA

-

CONTACTEER ONS VIA
INFO@GBAVELGEM.BE
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VOORDELEN
ONDERNEMERS
Startende ondernemers, lokale
verenigingen, gevestigde
waarden, ...
iedereen kan wel eens een
duwtje in de rug gebruiken.
Een lokale gemeente kan hier
een grote rol in spelen.
Dergelijke actie kan een start
zijn van iets moois. De
eigenaars stellen voor één
avond gratis hun pand ter
beschikking.
Zo kan je op Avelgem Ploatse
proeven van het
ondernemerschap en kan het je
misschien voldoende
vertrouwen geven om de grote
stap te zetten.

VOORDELEN EIGENAARS
Hoge bezoekfrequentie en lange verblijfsduur, daar droomt iedere
handelaar van. Promotie en marketing voor jouw winkelpand is voor
ons essentieel. De consument kan kiezen uit een enorm aanbod van
winkelmogelijkheden en moet verleid worden om naar jouw pand te
komen. En het liefst zo vaak en zo lang mogelijk.
Leegstand staat haaks op deze stelling. Als eigenaar van een
handelspand kan je actief meewerken tot de verwezenlijking van een
gezellig winkelcentrum. Je kan voor één avond een bijdrage leveren tot
een levendige en succesvolle winkelavond. Als hiermee het geloof in
ons eigen centrum opnieuw een positieve wending kan krijgen is onze
actie reeds geslaagd. Wie weet geniet je binnen enkele jaren van een
succesvol winkelcentrum of een hoge tevredenheid van je huurders.
We hopen echt om je te kunnen overtuigen om mee te werken. Niets
doen is zeker geen optie, samen kunnen we bergen werk verzetten.
Alles start met het geloof en positivisme rond de marketing van ons
centrum.
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Voor lokale verenigingen kan
het een middel zijn om de kas
te spijzen.

gbA wil
samen met de
handelaars
de leegstand
in het centrum
actief
wegwerken
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