
 Dagelijkse goederen
= voeding & verzorging

 Periodieke goederen
= mode & luxe

 Uitzonderlijke goederen
= interieur & decoratie
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Nieuw en uniek overleg- 
en medebestuursorgaan 
in Vlaanderen!  Met een 
vertegenwoordiging van 
handelaars, horeca en 
diensten, stedelijke 
administratie en politiek.

Handelshart Herentals vzw 
Elke ondernemer betaalt een 
bijdrage aan het promotiefonds via 
de vzw en beslist mee over de 
middelen. Daarnaast verdubbelt de 
stad de investering van de 
ondernemers. Starters zijn 
bovendien in hun 1ste werkjaar 
vrijgesteld van betaling aan het 
promofonds.

www.handelshart.be

FIETSEN ZIT IN HET DNA VAN 
DE HERENTALSENAAR!
Herentals als knooppunt van de 
Fiets-o-Strade is de thuisbasis 
van Rik Van Looy, Wout van 
Aert, Sanne Cant en de Vlaamse 
Wielerschool. 
Herentals Fietst en Feest , 
bezoekersaantal 30.000, is het 
fietsevenement bij uitstek!

RECREATIEDOMEIN
NETEPARK
grenzend aan de Kempense 
Heuvelrug ontvangt jaarlijks 
meer dan 250.000 bezoekers. 

HIDRODOE 
WATER!DOE!CENTRUM 
geopend in 2003, verwelkomde 
op 24-6-2019 zijn 700.000ste 
bezoeker.

MULTIMODAAL 
KRUISPUNT 
Fiets, bus, spoor, auto en water.  
Met 3.966 opgestapte 
treinreizigers per week is 
Herentals het hoogst 
genoteerd binnen de 
Kempense stations.
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ZANDSTRAAT WINKELSTRAAT

TOTAAL WVO
8.567 m"

Meer dan 600 gratis 
parkeerplaatsen op 
wandelafstand. 

Extra klanten- 
potentieel dankzij 
scholen, ziekenhuis, 
cultuurcentrum, 
verschillende 
woonzorgcentra en 
assistentiewoningen.

Gezellige terrasjes en 
typische restaurants 
rond de iconische 
Lakenhal.  

111.305

Aantal inwoners 
verzorgingsgebied 
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D: 9%
P: 48%
U: 8% 

Horeca: 18% 
Diensten: 15%
Overige: 2%

BRANCHE
MIX

# 36.032.869

# 11.874.550

# 6.874.508

# 41.645.399

# 25.673.617

# 13.497.758

KOOP BINDING KOOP ATTRACTIE

Onbeperkt vrij parkeren

Parkeren met bewonerskaart 
of parkeerschijf

Betalend Parkeren

Blauwe Zone

Parkeren verboden



Gemeente Mol
Molenhoekstraat 2
2400 Mol

Camille Quix
Hoofdmedewerker lokale economie
T 014 33 08 98
Lokale.economie@gemeentemol.be

Gemeente Mol
Molenhoekstraat 2
2400 Mol

Camille Quix
Hoofdmedewerker lokale economie
T 014 33 08 98
Lokale.economie@gemeentemol.be

STAD HERENTALS
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

Annemie Van Gestel
Expert Lokale Economie
T 0492 14 29 92  
handelshart@herentals.be

Herentals combineert meerdere troeven. Als 
historische stad ademt ze van oudsher een rijke 
geschiedenis dankzij de erfgoedparels in het 
centrum. Haar ligging midden in de Kempense 
natuur maakt haar dan weer een aantrekkingspool 
voor (top)sporters en recreanten. Maar Herentals 
biedt meer, veel meer… Trotse en gepassioneerde 
handelaars maken haar tot een ‘Stad van 
aanpakkers’, die open staat voor innovatieve 
vormen van ondernemerschap, evenals voor het 
eerherstel van vakmensen en ambachten. 
Herentals, als zorgstad, biedt een plaats voor 
elkeen. Een enthousiast bestuur zorgt voor 
constante verbinding en trekt mee aan de kar van 
een bloeiende, hedendaagse stad, die 
ondernemers en bezoekers gastvrij verwelkomt. 
Een aantrekkelijke winkelstad voor de regio, 
vandaag en morgen, voor jong en oud.
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Jouw zaak in
HERENTALS?

Gekende ketens, 
stijlvolle winkels 
en hippe 
horecazaken.

Bruisend centrum, 
rond de iconische 
Lakenhal, 
boordevol beleving. 

Stad met 
regionale 
uitstraling. 

Alle troeven voor een authentieke shoppinglocatie.

Westerlo

Kasterlee

HERENTALS
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Vorselaar

Grobbendonk

Heist-op-den-Berg

Conceptstraat


