
TRAVAK nu ook in Oostakker met de Oostakkerse
joyn-kaart, cadeaubon en OostakkerOnline

Met TRAVAK wil PUUR GENT handelaars ondersteunen die worden geconfronteerd
met (wegen)werken in hun buurt. Na de eerdere ondersteuning van handelaars in
de Brabantdam stelt PUUR GENT in 2017 nu 8.000 euro ter beschikking aan de
Oostakkerse Middenstand voor de uitrol van TRAVAK-acties in die deelgemeente.
Het resultaat is 'OostakkerOnline'.

In Oostakker zijn er al enige tijd wegenwerken aan de gang en ook de komende
maanden zal er nog hard gewerkt worden aan de heraanleg van het wegennet en
herinrichting van het Dorpsplein. Onder de noemer TRAVAK wil PUUR GENT de
handelaars dan ook ondersteunen tijdens die periode. Met de 8.000 euro van PUUR
GENT kunnen de Oostakkerse handelaars niet alleen de website en socialmediakanalen
van TRAVAK gebruiken voor promotie en communicatie van hun project. Ze krijgen ook
steun bij het uitwerken van events die de aandacht trekken van de shopper, en ze
kunnen rekenen op extra faciliteiten met een specifieke aandacht voor een nette en
toegankelijke werfzone.
 
Met het beschikbare budget ging vzw Oostakkerse middenstand op zoek naar een
TRAVAK-actie op maat van de gevestigde handelaars en de (potentiële) klanten. Het
resultaat is 'OostakkerOnline', een samenwerking met Joyn en Dorponline.



'De lokale handelaarsvereniging is het best geplaatst om in te schatten met welke
acties de middenstanders de vele wegenwerken kunnen overbruggen. Wij
voorzien vanuit PUUR GENT de financiële middelen maar het is de Oostakkerse
Middenstand die kiest op welke manier ze die aanwendt. Uiteraard begeleiden wij
waar nodig en ondersteunen we ook communicatief. Het feit dat de middenstand
de handen in elkaar slaat en niet bij de pakken blijft neerzitten, stemt me heel
tevreden en daar maak ik met volle overtuiging middelen voor vrij.'

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand en voorzitter van PUUR GENT

De Oostakkerse joyn-kaart en cadeaubon

‘OostakkerOnline’ wil de lokale handelaars in Oostakker verenigen en versterken. Met
een digitale Oostakkerse Joyn-kaart spaart de klant spaarpunten bij deelnemende
handelaars maar maakt hij ook wekelijks kans op tal van prijzen. Daarnaast wordt ook
een Oostakkerse cadeaubon gelanceerd die kan gebruikt worden bij alle deelnemende
handelszaken in Oostakker.

Een gefaseerde uitrol

Eerste fase
De eerste fase heeft als doel de klant vertrouwd te maken met de digitale klantenkaart.
Elke klant kan zijn kaart oppikken bij een deelnemende lokale handelaar. Er worden
10.000 digitale klantenkaarten ter beschikking gesteld, zodat elk Oostakkers gezin zeker
over een kaart kan beschikken.

Bij gebruik van de kaart bij een handelaar spaart de klant winstkansen voor een
cadeaubon ter waarde van 50 euro. Met die cadeaubon kan de klant terecht bij alle
deelnemende handelaars.

Tweede fase: OostakkerOnline digitale marktplaats
Tegenwoordig kan je online schoenen, boeken, reizen en maaltijdpakketten bestellen bij
internationale e-commercereuzen. Online winkelen bij de lokale kleinhandel daarentegen
wordt nog maar weinig gebruikt, hoewel zowel de consument als de handelaar veel
voordeel kunnen halen uit e-commerce.

In een tweede fase wordt daarom een digitale marktplaats gecreëerd, waarbij de
inwoners van Oostakker een volledig overzicht hebben van welke producten en diensten
de Oostakkerse middenstand te bieden heeft. Snel en efficiënt kunnen ze online hun
gewenste producten bestellen, online betalen en afhalen zonder aanschuiven.



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 257.500 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.

Oostakker is gelegen in de directe buurt van de Gentse haven, waardoor dagelijks
duizenden mensen Oostakker doorkruisen op weg naar of van hun job. Een immens
klantenpotentieel dat vooralsnog onbenut bleef, maar door de digitale marktplaats zal het
clienteel aangesproken worden.

Daarnaast lanceert joyn in deze fase ook de Oostakkerse urban app, die alle info over de
Oostakkerse handels- en horecazaken, gemeentediensten, enz. zal bundelen.

Derde fase: levering aan huis/haven
De doelstellingen van vzw Oostakkerse Middenstand zijn ambitieus, maar daarom niet
minder haalbaar. Indien blijkt dat online reserveren en aankopen in relatie met de
havenbedrijven succesvol verloopt, zal er overwogen worden om wekelijks een duurzaam
transport van de handelszaken naar de havenbedrijven in te zetten.

Informatie
Sandy De Bruycker, voorzitter OM vzw, gsm 0475 90 68 58, e-mail
architect.sdebruycker@gmail.com
Maxim Sergeant, oprichter Dorponline, gsm 0473 44 27 79, e-mail

info@dorponline.be

Bart Inghelbrecht, PUUR GENT, tel. 09 266 82 00, e-mail puurgent@stad.gent

Bevoegd

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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