
Gent ‘Boxt’ in de Dampoortstraat

The Box Gent verwelkomt vanaf februari 2017 starters en creatieve ondernemers
die een tijdelijk winkel- of horeca-concept willen uitproberen. De Stad Gent en
Stebo vzw stellen een ruimte ter beschikking aan de Dampoort, ondernemers
kunnen het pand huren zonder de opstartkosten van een traditionele zaak. Lukt het
niet, dan zijn ze een pak ervaring rijker en geen grote sommen geld armer.

De consument van vandaag is niet meer die van tien jaar geleden. Daarom veranderen
ondernemers en hun behoeften ook mee. Startende ondernemers zijn niet noodzakelijk
op zoek naar een jarenlange huurovereenkomst op dezelfde plaats. Creatieve
ondernemers willen zich enkel op bepaalde momenten presenteren aan het publiek.
Internetondernemers merken dat het loont om regelmatig ook fysiek zichtbaar te zijn.



The Box biedt starters en creatieve ondernemers daarom een totaalconcept: een
winkelpand waar de voorzieningen, verzekeringen en vergunningen al in orde zijn. Een
diverse set (modulaire) meubels, zodat de winkel vlot en naar eigen stijl kan ingericht
worden. Er is een basiskeuken aanwezig voor horeca-initiatieven en voor randactiviteiten
zoals recepties. In een mum van tijd tovert elke ondernemer deze ‘doos’ om tot zijn/haar
gepersonaliseerde winkel of horecazaak. Ondernemers kunnen hun concept tonen en
aftoetsen op weekend, week en maandbasis, met een maximumbezetting van 1 maand.
The Box vergroot het bereik van ondernemers en versterkt hun communicatie via een
netwerk van professionele partners.

'Met The Box bieden we extra ondersteuning aan startende en creatieve
ondernemers. Wie een nieuw product of concept wil lanceren krijgt de kans om
zijn of haar idee uit te werken en te testen bij een breed publiek. Op die manier
verlagen we de drempel om te starten met een onderneming en geven we kansen
aan bestaande ondernemers om verder te groeien.'

— Mathias De Clercq, schepen van Economie

Heropleving ondersteunen

In Gent zal The Box geopend worden in de Dampoortstraat nummer 47. De
Dampoortstraat kende de voorbije jaren een moeilijke periode met veel leegstand. Door
de komst van enkele nieuwe handelszaken en blijvende inspanningen van reeds
aanwezige handelaars is de straat aan een heropleving bezig. De komst van The Box zal
de heropleving van de (winkel)straat mee ondersteunen. De Stad Gent hoopt op die
manier nieuwe handelaars aan te trekken en bestaande handelaars te versterken.

'De Dampoortstraat vormt samen met de heroplevende Steendam een belangrijke
winkelas en toegangspoort tot het historisch centrum. Dat er voor de Oost-
Vlaamse vestiging van The Box wordt gekozen voor de Dampoortstraat kan ik
alleen maar toejuichen'

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand

Belangrijk is ook dat het project ondersteuning krijgt van SYNTRA Midden-Vlaanderen.
SYNTRA helpt ondernemers mee om hun ondernemersdroom waar te maken door het
pand volledig op punt te zetten. Hun schilders, elektriciens en schrijnwerkers in opleiding
krijgen de kans om de hun aangeleerde skills in de praktijk te brengen.



In navolging van The Box Genk

Vier jaar geleden sloegen Stebo en de stad Genk de handen in elkaar om een antwoord
te bieden op actuele tendensen. Met steun van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren &
Ondernemen) resulteerde dat in ‘The Box: het Plug & Play handelspand’ in Genk. Met
steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is Stebo een
partnerschap aangegaan met de Stad Gent voor de oprichting van een eigen Box. Ook
met de steden Brugge, Mechelen en Turnhout werd een dergelijke samenwerking
aangegaan voor de oprichting van een eigen Box, elk aangepast aan de accenten van
de lokale handelscontext.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een uniforme workflow om zo op termijn Box-
ondernemers als een karavaan langs de verschillende Box’en in Vlaanderen te laten
gaan. Hierdoor kunnen ondernemers ook buiten hun eigen regio makkelijk tijdelijke
handel- en horecaconcepten uitproberen.
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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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