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Programma

• Lokale economie in Herentals
Jan Michielsen, schepen lokale economie, stad Herentals

• Efro-project ‘Straat in het Vizier’ 
Barbara Temmerman, provincie Antwerpen 

• Zandstraat in het Vizier: acties naar de toekomst toe
Jessica Vander Stuyft, stad Herentals  
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INSPANNINGEN LOKALE 
ECONOMIE

• Strategisch commercieel plan
• Samenwerking provincie, middenstand en Unizo
• Identiteit van de handelskern versterken
• Handelskern aantrekkelijker maken
• Beeldkwaliteit

• Beleving

• Bereikbaarheid

• Handelaars aantrekken naar de kern
• Consequent vergunningenbeleid
• Kernversterking
• Samenwerking en participatie
• Financiële en logistieke ondersteuning middenstandsvereniging

• Aanstelling expert lokale economie
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INSPANNINGEN LOKALE 
ECONOMIE

• Leegstandsbeleid
• Leegstandsbelasting
• Overleg eigenaars leegstaande panden
• Bestickering
• Pop-ups
• Draagbare goederen in de kern

• Feitenfiches ‘provincieincijfers.be’ 
• Winkelvloeroppervlakte: 3074 m²/1000 inwoners waarvan 11,7% leeg
• Aantal handelspanden: 23,33/1000 inwoners – 638 in totaal – 68 leeg – 10,7%
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Kernwinkelgebied
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Enkele cijfers 

• 26,4 % bebouwde oppervlakte 
bestemd voor bedrijvigheid

• 3074 m² winkelvloeroppervlakte 
per 1000 inwoners 

• 638 handelspanden
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23,33 handelspanden /1000 inwoners

Kernwinkelgebied: 190, Zandstraat 84
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Evolutie aantal bedrijven

• 2331 BTW-plichtige 
ondernemingen

• 231 oprichtingen

• 19.336 jobs 

• Jobratio: 113,4 %  
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Evolutie werkloosheid
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SUBSIDIES

• 150.000 euro (75.000 euro stad en 75.000 euro Agentschap 
Innoveren en ondernemen)

• Renovatie van gevels en etalages

• Wonen boven winkel mogelijk maken

• 136.002 euro (81.601,2 euro stad en 54400,8 euro EFRO, 
samenwerking dienst Economie provincie Antwerpen, Hoogstraten, 
Heist-op-den-Berg, Geel en Mol)

• Straat in vizier

• Participatieve aanpak

• Zandstraat aantrekkelijker maken als winkelstraat

• Audiovisuele installatie

• Inrichting van openbaar domein en terrassen

• Uitstraling gans kernwinkelgebied

• Incubatiecentrum
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Zandstraat in het Vizier

• Beeldkwaliteit Zandstraat en kernwinkelgebied verhogen

• Samenwerking tussen ondernemers bevorderen

• Zandstraat meer op de kaart zetten 
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Incubatiecentrum 
‘Made in Herentals’

• Huur handelspand in Zandstraat 

• Inrichting najaar 2018

• Uitbating in 2019 en 2020 

• Plaats waar startende ondernemers werken en elkaar ontmoeten

• Leren kennen van de Zandstraat, van elkaar en van ondernemers die er 
gevestigd zijn 

• Samenwerking Unizo Neteland 
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Incubatiecentrum 
‘Made in Herentals’
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Incubatiecentrum 
‘Made in Herentals’
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Incubatiecentrum 
‘Made in Herentals’
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Incubatiecentrum 
‘Made in Herentals’
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Samenwerken

“Wie hard werkt, telt op,              
wie samenwerkt, vermenigvuldigt.”
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Signalisatie parking Binnengebied

• Meer visueel maken doorsteek  
parking  Binnengebied naar 
kernwinkelgebied 

• 72 parkeerplaatsen
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Signalisatie parking Binnengebied
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Signalisatie parking Binnengebied
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Audiovisuele installatie 

• Aankoop van een audiovisuele 
installatie voor de Zandstraat in 
2019 

• Mooi geluidseffect met boxen aan 
weerszijden van de straat 

• Goed besturingssysteem 

• Te gebruiken tijdens evenementen 
van middenstand 
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Inrichting openbaar domein en 
terrassen
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Eigen ideeën, suggesties, 
aanvullingen, tips,… 


