
Het OOG is verhuisd naar het Administratief
Centrum Zuid

Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) is het centraal aanspreekpunt
van de Stad Gent voor het Gentse bedrijfsleven. De Stad Gent voorziet in een
centralisatie van haar loketten in het Administratief Centrum (AC) Zuid, en ook het
OOG vindt vanaf 3 januari 2018 een plek aan het Woodrow Wilsonplein 1, in de
buurt van het loket Bouwen.

Gratis advies en informatie



Gentse (kandidaat-)ondernemers en bedrijven kunnen gebruik maken van de diensten
van het OOG. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar bedrijfsruimte, meer informatie wil over
premies, vergunningen wil aanvragen of meer wil weten over tewerkstellingsinitiatieven,
vindt er een antwoord. Het OOG denkt mee en helpt de weg in de regelgeving te vinden.
Het OOG probeert vragen onmiddellijk te beantwoorden, zo niet zal de dienst
doorverwijzen naar een collega, andere overheden of organisaties die het onderwerp
goed kennen.

Contact met het OOG?

Bel, mail, maak een afspraak of loop gewoon eens binnen. De medewerkers van het
OOG helpen u graag verder. In zijn zevenjarige werking heeft het OOG al meer dan
17.000 klanten geholpen.

Praktisch

Vanaf 3 januari 2018 vindt u het OOG in het AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent.
Tel. 09 210 10 60, e-mail ondernemen@stad.gent.

Openingsuren loket:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur.
Woensdag ook van 14 tot 16 uur.
Dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur.
Gesloten: donderdag en zaterdag.

Openingsuren telefoon:
Elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur

Informatie
Dimka Vanderhaeghen, Dienst Economie Stad Gent, tel. 09 266 84 61, e-mail
dimka.vanderhaeghen@stad.gent

Bevoegd

De heer Mathias De Clercq
Eerste schepen en schepen van Haven,
Economie en Ondernemen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00,
e-mail: schepen.declercq@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 259.000 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.

Betrokken

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

De heer Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent
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