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In een aantal steden en gemeenten kennen we ze: de winkels waarvan de collega’s vinden dat ze weinig bijdragen aan 
de positieve uitstraling van de gemeente of stad. 
Winkels, waarvan de buitenwacht zich soms zelfs afvraagt hoe zij kunnen overleven. 
 
Dit is een delicaat gegeven: 

- Er is de principiële vrijheid van ondernemen waarbij de ondernemer zelf vorm geeft aan haar/zijn project 
- Er is het risico op stigmatisering en framing van bepaalde sectoren en bepaalde groepen 
- Langs de andere kant heeft ook het openbaar domein haar rechten, en heeft de individuele bedrijfsvoering ook 

haar invloed op het imago van de zaken in de omgeving. 
 

Inhoud 
 ........................................................................................................... 2 

 
 2 

 
 ..................................................................................... 2 

  .................................................................................... 2 

 
 .................................................................... 2 

  .. 2 

 
 ............... 2 

 
 ........................................................................... 3 

 
 ................. 4 

  ............................................................................................................................ 4 

  .................................................................................... 4 

2.2.1 Overleg met mogelijke stakeholders ........................................................................................................ 4 

2.2.2 Charter ...................................................................................................................................................... 4 

  ........................................................................................................................................ 5 

  ......................................................................................................................... 6 

 
 
 
 
  



 

                                                                                                                                      
 

2 
 

 

 

 

 

1. De afbakening van kernwinkelgebieden/winkelarme gebieden,  

2. Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP) 

3. Begeleidende verordeningen: 
 

 

 

 
              Voorbeeld: detailhandelsvisie stad Lier 

Microsoft Word - 20140901_eindrapport_beleidsvisiedetailhandel_DEFINITIEF (lier.be) 
 

 

De algemene categorieën zijn: 
1. voeding,  
2. goederen voor persoonsuitrusting,  
3. planten/bloemen/goederen voor land- en tuinbouw,  
4. andere 
 

 

 
Voorbeeld: uitbatingsvergunning stad Ronse:  
https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2017-11/reglement_uitbatingsvergunning.pdf 

 

https://www.lier.be/sites/default/files/2021-02/Beleidsvisie%20detailhandel%20-%20Eindrapport.pdf
https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2017-11/reglement_uitbatingsvergunning.pdf
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Voorbeeld: Torhout wil canabiswinkels in de nabijheid van scholen weren 
https://www.torhout.be/politieverordening-op-de-vestiging-en-uitbating-van-handelszaken-die-

cannabisproducten-verkopen 
 

Voorbeeld: politieverordening rond nachtwinkels en private bureau’s voor telecommunicatie stad Gent: 
https://stad.gent/system/files/regulations/politieverordening%20nachtwinkel_0.pdf 

 
 

 

https://www.torhout.be/politieverordening-op-de-vestiging-en-uitbating-van-handelszaken-die-cannabisproducten-verkopen
https://www.torhout.be/politieverordening-op-de-vestiging-en-uitbating-van-handelszaken-die-cannabisproducten-verkopen
https://stad.gent/system/files/regulations/politieverordening%20nachtwinkel_0.pdf
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1. Informeren/sensibiliseren, zowel gericht op nieuwe ondernemers als op bestaande, bijvoorbeeld via een 
te onderschrijven charter 

2. Begeleiden 
3. Handhaven 

 

2 . 2 . 1  O V E R L E G  M E T  M O G E L I J K E  S T A K E H O L D E R S  

 
o Mogelijke betrokken inspectiediensten: Politie, GAS-ambtenaren, FAVV, Economische Inspectie 
o Mogelijke agendapunten: 

✓ Welke aandachtspunten dienen er te worden meegenomen ? 
✓ Zijn er bepaalde sectoren die specifieke aandacht verdienen ? 
✓ Hoe wordt de informatie/sensibilisering aangepakt ? 
✓ Hoe kunnen we ondersteunen ? 
✓ Hoe wordt de handhaving georganiseerd ? 

Tip: 
Wanneer er sectoren zouden zijn waarin ook ondernemers van allochtone origine actief zijn, kan 
het aangewezen zijn om rond de communicatie/sensibilisering in dialoog te gaan met de lokale 

antennes van het agentschap inburgering & integratie https://integratie-
inburgering.be/contact/contactpunten 

2 . 2 . 2  C H A R T E R  

 
o Een charter kan ook gezien worden als onderdeel van een onthaalbeleid.  
o Inhoud: omschrijving plichten en rechten (steunmaatregelen voor de ondernemers die het charter 

onderschrijven zoals winkelcoaching, trajectbegeleiding …) 
o Overhandiging charter aan de ondernemer (eventueel ondersteund door brugfiguren), symbolisch laten 

tegen tekenen 
 

 

https://integratie-inburgering.be/contact/contactpunten
https://integratie-inburgering.be/contact/contactpunten
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✓ Begeleiding 
✓ Handhaving 

Dit zijn de UNIZO-begeleidingsprogramma’s: 
 

 

https://www.unizo.be/begeleidingen
http://www.unizo.be/begeleidingen
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.. 
 
Dit resulteerde in de afspraak dat UNIZO gedurende 2 jaar telkens 10 ondernemers kon begeleiden 
 
 

 
 
 


