Persbericht
‘Shoppen in Diest’ beloont klant met goudstaaf
en ontvouwt plannen voor ondersteuning
ondernemers na corona
DIEST – Op maandag 15 februari om 14 uur reikt “Shoppen in Diest”, de
samenwerking tussen de stad Diest en de verenigde handelaars, een goudstaaf uit
ter waarde van 1.250 euro. Die prijs volgt uit een succesvolle spaaractie de voorbije
weken, waaraan meer dan 50.000 shoppers deelnamen. De actie had een
hefboomeffect van 2,5 miljoen euro voor de lokale handel.
Uitreiking goudstaaf na succesvolle spaaractie van “Shoppen in Diest”
“Shoppen in Diest”, de samenwerking tussen de stad Diest en de verenigde
handelaars, reikt een goudstaaf uit ter waarde van 1.250 euro aan een gelukkige
klant. Die werd getrokken uit ‘Shoppen in Diest is goud waard’, een spaaractie
waaraan de voorbije weken meer dan 50.000 klanten deelnamen. De gemiddelde
aankoopprijs per spaarkaart was 50 euro. Daarmee heeft de actie een groot
hefboomeffect van in totaal circa 2,5 miljoen euro voor de Diestse lokale handel.
Schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde is blij met resultaat. “We kozen
er bewust voor om geen gratis aankoopbonnen aan elke inwoner uit te delen. De
kostprijs daarvan is gigantisch. Studies van onder meer Unizo wijzen uit dat het
effect op aankoopgedrag zeer beperkt is. Met andere woorden: gratis bonnen
leveren geen extra aankopen op voor de lokale handel. We investeren daarom liever
in dit soort spaaracties, met een beperkte kost en een zeer groot hefboomeffect.”
De actie werd ook uitgerold in alle deelgemeenten. “We vinden het belangrijk dat
onze gehele lokale handel betrokken wordt. Steeds meer handelaars vestigen zich
buiten het centrum. Die laten we niet in de steek.”
375.000 euro om lokaal ondernemerschap te versterken
De stad Diest wil toekomstige ondersteuning voor lokale ondernemers verder op een
wetenschappelijke basis uitvoeren. Het heeft daarvoor een studie besteld bij de

Universiteit Antwerpen. Om de aanbevelingen te realiseren wordt een bijkomend
budget ingezet de komende jaren.
Ann Schevenels, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant voor lokale
economie, woont de uitreiking bij en licht de provinciale plannen voor versterken van
ondernemerschap toe. De stad Diest gaat ook jaarlijks 75.000 euro extra investeren
in lokaal ondernemerschap, in totaal 375.000 euro. Die middelen zijn bedoeld om
ondernemers post-corona te ondersteunen.
“We willen maatregelen voor ondernemers op wetenschappelijke basis uitvoeren.
Dat is heel belangrijk. Zonder strategie dreigt het effect van de maatregelen beperkt
te zijn. Ondernemers verwachten niet zomaar subsidies, maar hulp van de overheid
die hen echt vooruit helpt” aldus Vande Reyde.
De eerste aanbevelingen van de studie richten zich onder meer op volgende doelen:







Lokale handelaars helpen de link tussen fysiek en online winkelen te versterken
Lokale handelaars voorzien in mogelijkheden van slimme staddistributie
Industriezones uitbreiden en uitspelen van gunstig gelegen geografische locatie
Co-working spaces voorzien in de buurt van mobiliteitsknooppunten
Evenementenbeleid afstemmen op de sterktes van de lokale handel en uniek karakter
van de stad
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