
Gent krijgt vier winterse koopzondagen en vaste
zondagsopeningen vanaf maart

PUUR GENT organiseert op 4, 11, 18 december én 8 januari vier koopzondagen. De
koopzondag op 8 januari staat volledig in het teken van de solden, die lopen van 3
januari tot en met 31 januari 2017. Op vrijdag 23 december 2016 vindt bovendien
een avondshopping tot 21 uur plaats. En dat is nog niet alles: vanaf maart lanceert
Gent de maandelijkse zondagsopening in het stadscentrum.

PUUR Gent staat niet alleen in voor de eindejaarsverlichting in Gent, maar organiseert in
december en januari ook de Gentse koopzondagen. Omdat zondag 25 december
Kerstmis en dus een feestdag is, wordt op vraag van de handelaars uit de
centrumstraten een avondshopping georganiseerd op 23 december. Winkels kunnen dan
tot 21 uur open blijven voor de laatste kerstaankopen. Alle handelaars die deelnemen
aan de koopzondagen en/of avondshopping zijn te herkennen aan hun raambanners.



De eindejaarskoopzondagen en avondshopping zullen gepromoot worden via
advertenties in nationale en lokale pers (o.a. Knack, Libelle), een radiocampagne in
samenwerking met Radio 2 Oost-Vlaanderen, een bioscoopcampagne in samenwerking
met Kinepolis, affichage, flyers en via de diverse digitale kanalen van de Stad Gent.
PUUR Gent maakt daarvoor een budget vrij van 25.000 euro.

Maandelijkse koopzondagen

In navolging van andere steden organiseert Gent vanaf maart 2017 bovendien
maandelijkse koopzondagen, enkel in het stadscentrum en telkens op de eerste zondag
van de maand.

Heel wat steden kennen al de vaste koopzondag. Aan de Belgische kust is dat al langer
het geval, Antwerpen doet het al een drietal jaar en dit jaar zijn ook Brugge en Brussel
ermee gestart. Ook Gent springt vanaf maart 2017 mee op de kar van de
zondagsopening.

'De Gentse handelaars moeten ook de kans krijgen om op zondag open te zijn, als
ze dat willen. Dat er op zondag wel degelijk een verkoopspotentieel is in Gent, is
duidelijk. Op basis van onder andere passantentellingen blijkt dat Gent baat zou
hebben bij zondagsopeningen. Gent zit daarnaast ook nog steeds in de lift als
aantrekkelijke toeristenstad.'

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand

De koopzondagen in Gent zullen telkens plaatsvinden op de eerste zondag van de
maand, met uitzondering van de maand augustus. Er wordt gestart in maart 2017, wat
willen zeggen dat de eerste koopzondag valt op 5 maart 2017.

PUUR Gent zal een gerichte promotie-en communicatiestrategie uitwerken rond de
lancering van de maandelijkse koopzondagen. Ook Shop & Hop - de service voor
handenvrij winkelen - past perfect in het concept van aangenaam, ontspannen en
comfortabel winkelen op zondag in de stad Gent.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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