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Stad Gent ondersteunt nu ook commerciële
dekenijen buiten centrum

De Stad Gent ondersteunt voortaan ook de handelsverenigingen buiten het

centrum. Jaarlijks gaat er in totaal 21.000 euro naar zes commerciële dekenijen.

De Stad en de Opperdekenij ondertekenen daarvoor op donderdag 30 januari

2020 een samenwerkingsovereenkomst.

De Stad ondersteunt de handelsverenigingen van de winkelbuurten in het centrum al langer,

maar ook de commerciële dekenijen buiten het centrum worden nu voor het eerst op een

structurele manier gefinancierd. Het gaat om de dekenijen Dampoortstraat, De Kerfstok (Lange

Violettestraat), Ledeberg, Twee Poorten, Wondelgemstraat en Nieuw Gent (in oprichting).
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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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de

De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode 2020 tot en met 2025 en omvat een totale

jaarlijkse subsidie van 21.000 euro. Dat betekent concreet dat zes actieve commerciële

dekenijen elk 3.500 euro per jaar krijgen. 2.000 euro daarvan dient voor de jaarwerking. Een

commerciële dekenij kan daarnaast 1.500 euro extra krijgen als ze activiteiten organiseert ter

promotie en ondersteuning van haar winkelgebied, zoals braderieën, tombola's,

rommelmarkten, nieuwjaarsrecepties, ...

'Het doet deugd vast te stellen dat de werking van commerciële dekenijen
buiten het centrum van Gent nu ook door het stadsbestuur gewaardeerd
wordt.' 
— Geert Maes, Opperdeken

De opperdekenij en haar leden, de 55 sociale en commerciële dekenijen van Gent,

vertegenwoordigen zowat 5.000 Gentenaars. Zij zijn de spreekbuis en de schakel tussen

bewoners, handelaars en het stadsbestuur.

'De dekenijen buiten het centrum zijn cruciaal voor het sociale weefsel en de
identiteit  van de wijken, ze brengen handelaars en buurtbewoners samen en
verhogen het wijkgevoel. We willen ze dan ook zo goed mogelijk
ondersteunen.'
— Sofie Bracke, voorzitter PuurGent en schepen van Economie, Handel en Horeca
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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. Meer info via www.stad.gent.
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