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Wat hebben Brusselse lokale ondernemersverenigingen nodig om verder te groeien? Wat zien ze 

graag veranderen? Hoe kunnen ze zich meer op de kaart zetten? En wat verwachten ze van de 

verschillende overheden? Pertinente vragen die in dit memorandum heldere antwoorden krijgen.  

In samenwerking met verschillende lokale verenigingen heeft UNIZO deze prioriteitenlijst gemaakt. 

De verzamelde besognes, suggesties en adviezen zullen overgemaakt worden aan de Brusselse 

beleidsmakers. Want de wensen zijn duidelijk en de uitdagingen groot. En de verantwoordelijkheid, 

die nemen we liefst samen op!   

  

1 .  H A N D E L A A R S V E R E N I G I N G E N  Z I J N  O N M I S B A A R  V O O R  D E  O V E R H E I D ,  D E  

H A N D E L A A R S  E N  D E  W I J K  

  

In de publicatie van november 2017  ‘Handelaarsverenigingen in Brussel – Waarom en hoe?’ stelt 

het voormalige Atrium (nu Hub.brussels) het volgende :     

‘De handelaarsverenigingen groeperen diverse economische (ambachtslieden, handelaars, vrije 

beroepen, enz.) en culturele actoren binnen een afgebakend werkingsgebied. Zij bevorderen de 

cohesie en de dynamiek van de wijk en overleggen met de bevoegde overheden inzake kwesties die 

een impact hebben op de openbare ruimte (werken, parking, netheid, verlichting, enz.). Zij 

bevorderen de dialoog met de lokale overheden, en treden op als spreekbuis van de handelaars over 

de ambities en uitdagingen van de wijk’.  

  

Bovenstaande omschrijving bevat een grote ambitie en beschrijft een bijna ideale wereld. In 

dezelfde publicatie gaat Atrium ook in op de rol van de handelaarsverenigingen.  Ze stelt het 

volgende voorop:  

  

• De belangen van hun leden behartigen en vertegenwoordigen: als spreekbuis van hun leden 

verdedigen zij hun gemeenschappelijke belangen en treden op als hun vertegenwoordigers 

bij de overheidsinstanties en beleidsactoren.   

• De commerciële aantrekkelijkheid van de wijk bevorderen: via gerichte initiatieven 

ontwikkelen en stimuleren zij de commerciële aantrekkelijkheid van hun werkingsgebied: 

activiteiten, promotieacties, communicatiecampagnes, enz.   

• Deelnemen aan de stedelijke ontwikkeling van de wijk: zij stimuleren de dialoog, leggen 

voorstellen voor en oefenen binnen hun werkingsgebied druk uit op de besluitvorming 

inzake stadsontwikkelingsprojecten.   

  

Voor UNIZO en de lokale ondernemersverenigingen gaat de meerwaarde van de lokale 

verenigingen nog verder :    

  

• Een sterke vereniging kan ook een rol spelen in de beleidsvoering van de gemeente – 

informatieverspreiding – als de gemeente de vereniging helpt om efficiënt te 

communiceren, dan zal de boodschap ook bij de juiste doelgroep terecht komen. Als de 
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gemeente dan ook die informatiekanalen gebruikt, toont ze ook het belang dat ze hecht 

aan de vereniging.     

• De verenigingen zullen slechts van belang zijn voor de handelaars indien zij gewestelijke 

middelen aantrekken om projecten die handelaars versterken uit te voeren. Zij kunnen dus 

een interessant doorgangspunt vormen voor de projecten die aansluiten bij de strategieën 

en beleidsprioriteiten op gewestelijk niveau.  

• Verenigingen kennen het terrein beter en staan dichter bij lokale handelaars. Ze moeten 

betrokken worden bij het beleid inzake lokale handel en economische ontwikkeling. Er 

moeten lokale adviesorganen opgericht worden waarin de stem van de verenigingen en 

hun beleidsvoorstellen gehoord kunnen worden. Verenigingen zijn een partner in het 

beleid en kunnen een impact hebben op resultaten van de gevoerde politiek.    

• Naast de commerciële aantrekkelijkheid van de wijk die ze bevorderen, hebben 

lokale handelaarsverenigingen ook een socio-culturele functie en zorgen voor beweging en 

animatie in de wijk. Ze zijn partners van buurtcomités en wijkbewoners waar ze veel 

gemeenschappelijke belangen mee hebben.  

  

De publicatie van Atrium vermeldt gelukkig er ook de voorwaarden en succesfactoren bij die 

moeten vervuld zijn om dit doel te bereiken:  

  

• Kennis van de lokale omgeving en haar omstreken om beter te kunnen optreden binnen hun 

grondgebied.   

• Een actieprogramma opstellen dat de goedkeuring krijgt van alle leden. 

• Alle leden bijeenroepen voor de algemene vergaderingen en alle bestuurders voor de raden 

van bestuur.    

• Over een voldoende budget beschikken om de geplande acties uit te voeren en behalve de 

bijdragen van de leden alternatieve financieringsbronnen aanboren.   

• De initiatieven en besluitvorming van de vereniging aan haar leden meedelen.   

• De handelaars motiveren om zich in te zetten voor de vereniging.   

• De commerciële aantrekkelijkheid van het werkingsgebied vergroten.   

• Innovatieve projecten voorstellen en ontwikkelen.    

• De dialoog aanwakkeren tussen de handelaars en de gebruikers van de wijk.   

• 0p regelmatige basis actief optreden.  

• Representatief zijn en kunnen rekenen op de steun van een groot aantal handelaars om 

druk te kunnen uitoefenen bij de overheid en beleidsactoren. 

• Met haar (potentiële) leden communiceren om hen zo veel mogelijk bij de vereniging te 

betrekken. 

  

Het is duidelijk dat het potentieel van de handelaarsverenigingen veel groter is dan  ‘beheerders 

van braderijen’.  Meteen is ook duidelijk dat de daaraan gekoppelde (niet-

structurele) financiering onvoldoende mogelijkheden biedt om dit potentieel te benutten.   
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De belangrijke rol die verenigingen spelen m.b.t. de leefbaarheid van handelswijken en het 

versterken van lokale economische activiteiten wordt onderschat. Er moet met een andere bril 

gekeken worden naar de lokale verenigingen: ze zijn niet alleen nuttig maar ook onmisbaar voor 

onze lokale economie. Hun werk wordt niet altijd volledig op waarde geschat, daardoor worden ze 

niet voldoende ondersteund door de verschillende overheden.    

  

Verenigingen die nadenken over wat zij willen bereiken, zullen meer gemotiveerd zijn door de acties 

die zij moeten ondernemen. De agenda’s van verenigingen moeten groeien tot actieplannen met 

concrete acties en doelstellingen. Er is nood aan een specifieke ondersteuning en begeleiding in dit 

verband. Het individuele en collectieve begeleidingsaanbod voor verenigingen van hub.brussels is 

beschreven in bijlage 2.  

  

Door als overheid de verenigingen als dusdanig te benaderen en de ruimte te geven, zullen ze ook 

in die rol kunnen groeien. In de volgende hoofdstukken staan suggesties om de ontwikkelingsruimte 

van de verenigingen te vergroten. Met een andere blik naar de verenigingen kijken vereist zowel 

van de verenigingen als van de ondersteunende overheden een andere aanpak.  

  

De verenigingen zullen des te meer geneigd zijn hun acties voort te zetten als zij concrete resultaten 

zien en als hun handelaars zich gewaardeerd voelen. Erkenning en ondersteuning zijn de 

sleutelwoorden.  

 

 UNIZO vraagt daarom dat de gemeentebesturen en het Gewest niet enkel als economische actoren 

ondersteunen maar ook als socio-culturele spelers en wijkontwikkelingsactoren.   

  

UNIZO stelt voor dat ook de gemeenten, hub.Brussels en andere partners een methode en een 

professionele ondersteuning aanbieden om in de handelswijken met de actieve verenigingen aan de 

slag te gaan. Het doel moet zijn om tot een duurzame organisatie te komen die in staat is om een 

bijdrage te leveren aan de realisatie van de lange termijn doelstellingen van de vereniging en de 

wijk.  Een structurele ondersteuning en begeleiding zal de veerkracht van de verenigingen verhogen. 

 

Andere aanbevelingen in deze trend zijn terug te vinden in de publicatie van Brussels Studies 

‘Kleinhandel in Brussel: de Stad verzoenen met een sector in volle verandering’ door Benjamin 

Wayens, Tatiana Debroux, Pernelle Godart, Céline Mahieu, Mathieu Strale et Emmanuelle D’Ieteren. 

Zie bijlage 1.  

  

2 .  E E N  G E D I V E R S I F I E E R D  O N D E R S T E U N I N G S B E L E I D   

  

Lokale handelaarsverenigingen hebben een positieve impact op de gemeenschap en de omgeving 

waar ondernemers een onlosmakelijk deel van zijn. Ondernemers die elkaar in een lokale 

ondernemersvereniging vinden, kunnen elkaar en hun handelswijk versterken. De steun van de 
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verschillende overheden is onmisbaar om de acties en doelstellingen van de verenigingen te 

realiseren.  Deze verenigingen kunnen zelden rekenen op een structurele en voldoende (financiële) 

ondersteuning. Bovendien is de vraag niet enkel financieel of de behoefte niet enkel met geld op 

te lossen. Daarom stellen we een meer gediversifieerde ondersteuning voor, die op maat van de 

gemeente en de vereniging kan worden ingevuld.    

 

We pleiten voor een gediversifieerde ondersteuning voor actieve verenigingen die geëngageerd 

zijn voor hun wijk, activiteiten organiseren en representativiteit en draagvlak bij de handelaars 

hebben. 

  

a )  B A S I S O N D E R S T E U N I N G   

  

De projectsubsidies dekken geen recurrente werkingskosten, waardoor de verenigingen  

geen werkingsmiddelen hebben. Een structurele subsidiering is een must. De bestaande 

financieringsmogelijkheden moeten geëvalueerd en herzien worden. Er is nood aan een 

basissubsidie voor verenigingen die de werkingskosten dekt: huur, personeel…   

De uitdaging is niet alleen het redden van de handelszaken maar ook het redden van de 

verenigingen die de handelswijken leefbaar maken. Projectsubsidies zijn onvoldoende en niet 

egalitair: verenigingen die geen middelen hebben vallen uit de boot. Zonder structurele steun, zal 

overleven op den duur moeilijk zijn!   

Subsidies moeten verleend worden in functie van de noden en prioriteiten van handelswijken. Het 

subsidiesysteem moet aangepast worden aan de realiteit op het terrein en niet andersom. De 

verenigingen moeten actief en representatief zijn; ze moeten ook een actieplan opstellen om 

subsidies te kunnen krijgen.  

  

Het VGC-model is interessant: het subsidiëren van verenigingen die minstens 3 activiteiten per jaar 

organiseren. De berekening kan gebeuren op basis van de meerwaarde van die activiteiten voor de 

wijk, gemeente of stad en op basis van bepaalde criteria waaraan punten zijn gekoppeld. Het totale 

aantal punten bepaalt het subsidiebedrag. De subsidie wordt toegekend op basis van de voorbije 

activiteiten en niet op basis van een vooraf ingediend dossier.  

  

b )  L O G I S T I E K E  O N D E R S T E U N I N G    

  

De lokale overheden dienen -op een structurele manier- de nodige logistieke ondersteuning te 

leveren aan lokale ondernemersverenigingen bij het organiseren van activiteiten en events.   

  

De gemeentelijke infrastructuur dient ter beschikking gesteld te worden voor verenigingen bij het 

organiseren van activiteiten: bijv. de mogelijkheid om gemeentelijk materiaal te huren of een 

subsidie om dat lokaal bij een ondernemer te kunnen huren.  
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De lokale besturen dienen bij events hand- en spandiensten te leveren aan verenigingen : bijv. het 

opzetten van nadars en podia,  het inschakelen van stewards in de organisatie van activiteiten in 

de handelswijken, een efficiënte en tijdige afvalophaling door de diensten netheid na de braderijen 

en buurtfeesten…   

  

c )  A D M I N I S T R A T I E V E  F L E X I B I L I T E I T   

  

De administratieve overlast voor de samenwerking en de subsidies moet tot een minimum worden 

beperkt.  Dit kan onder andere via:  

• Eenvoudige aanvraagformulieren en soepele behandelingstermijnen.   

• Geen onnodige kopies van statuten e.a. en een duidelijk en haalbaar financieel reglement.     

• Vlotte en eenvoudige procedures om het gebruik van materiaal en infrastructuur te 

reserveren en ter beschikking te stellen. 

• De deadlines om geplande activiteiten door te geven aan de gemeenten moet verkort 

worden.   

• De administratieve opvolging blijft voor veel verenigingen een probleem. Een 

"secretarieel/administratief steunpunt" dat is aangepast aan wat de verenigingen doen 

(eventueel met templates en uploadmogelijkheden) zou dit probleem kunnen oplossen. 

• Feitelijke verenigingen financieren via gemeentelijke vzw’s. 

   

d )  O N D E R S T E U N I N G  B I J  C O M M U N I C A T I E   

  

 De verenigingen kunnen hun rol maar spelen als ze gemakkelijk in contact kunnen treden met hun 

stakeholders : in de eerste plaats de ondernemers zelf, maar ook het publiek als het over hun acties 

gaat. De ondersteuning daarvan kan dus een grote rol spelen. De verenigingen kunnen ook de acties 

van de gemeente aan de handelaars communiceren.  

  

De lokale overheid dient de verenigingen te ondersteunen bij de communicatie van hun acties en 

de acties van de gemeente :    

• Een gemeenschappelijke kalender voor culturele en commerciële acties. Een dergelijke 

kalender zal de verenigingen in staat stellen zich te organiseren in functie van andere 

activiteiten en events in de gemeente/de wijk.  

• Het promoten van een structurele samenwerking tussen handelaarsverenigingen, 

buurtcomités en de andere wijkactoren om de communicatiekanalen uit te breiden. 

• De communicatie van activiteiten en events is gemakkelijker via eenvoudige digitale inhoud 

die handelaars kunnen delen (handelaars kunnen een informatiekanaal zijn voor elkaar en 

voor hun klanten. Ze hebben echter niet de tijd om communicatieteksten te maken. Zij zijn 

meer geneigd om reeds kant-en-klare informatie door te geven).   
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• De lokale overheid ondersteunt bij het up-to-date houden van de contactgegevens van de 

handelaars. 

• Middelen vrijmaken om verenigingen en lokale handelaars te vormen rond digitalisering en 

aanwezigheid op het Web.  

  

e )  I N H O U D E L I J K E  O N D E R S T E U N I N G      

  

Om de kwaliteit van een evenement/actie te verhogen, moeten de strategie en de visie van de 

vereniging ook versterkt worden. Sommige van deze evenementen zouden een grotere 

zichtbaarheid kunnen krijgen indien zij op een breder geografisch niveau of rond een actueel thema 

zouden worden gepositioneerd.  

  

De lokale overheid kan bepaalde evenementen identificeren om ze kwalitatief te versterken in 

samenwerking met de gemeentelijke dienst ‘evenementen’ of andere partners.  

 

Ontmoeting en uitwisseling rond good practices moet gestimuleerd worden (leren uit 

praktijkervaringen in andere regio’s, in het buitenland…) 

  

f )  S U B S I D I E S  V O O R  P I L O O T P R O J E C T E N  E N  E X P E R I M E N T E N   

  

Naast de basissubsidie, kunnen projectsubsidies ook de verenigingswerking ondersteunen. Via deze 

subsidies kan de gemeentelijke overheid ook bepaalde accenten of samenwerkingen stimuleren. 

Het is dan wel van belang dat projectoproepen rekening houden met de noden en prioriteiten van 

handelswijken, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van acties die handelaarsverenigingen 

organiseren ter promotie van hun winkelgebied tijdens wegenwerken.   

  

Projectsubsidies kunnen ook bijdragen aan de afstemming van de acties van verenigingen op 

bestaande acties, zowel van de gemeente als het Gewest ( bvb. Be Circular...). 

Verenigingen kunnen ook een motor zijn van verandering. Bepaalde experimenten (bvb 

mutualisering afval – lokale logistieke oplossingen, …) kunnen samen met hen uitgewerkt worden, 

wat het succes van deze acties kan verhogen. Het is dan wel belangrijk om, in geval van geslaagde 

testen, structurele (publieke) financiering of een kosten-opbrengsten model, te bestendigen. De 

gewestelijke oproep “Local & together” kan hier een hefboom zijn.    

  

g )  E I G E N  M I D D E L E N  E N  L E D E N B I J D R A G E N   

  

De leden kunnen normaal gesproken een bijdrage leveren voor de versterking van de 

vereniging.  We stellen vast dat het innen van lidgelden niet altijd een verbindende factor is binnen 
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een ondernemersvereniging. Wel integendeel : diegene die niet bijdragen, worden gezien als ‘free 

riders’.  

  

Als gemeentelijke overheid moet men zich hiervan bewust zijn. Indien van de vereniging een 

bijdrage wordt verwacht, kan dit aanleiding geven tot spanningen en het verzwakken van de 

resultaten van de actie.    

  

Mogelijke alternatieven zouden kunnen zijn:  

 

• Gedifferentieerde bijdragen in functie van grootte van de onderneming, de oppervlakte, 

het aantal personeelsleden, …  

• Een gratis basisaanbod dat sowieso toegankelijk is voor alle handelaars?  

• … ?   

  

3 .  I N S P R A A K  E N  O V E R L E G     

  

De verenigingen worden niet het gevoel dat ze betrokken worden bij de besluitvorming.  

  

Voor UNIZO betekent inspraak dat lokale ondernemersverenigingen hun mening moeten kunnen 

geven m.b.t. het te voeren beleid in de handelswijken en economische zones.  

  

Lokale bestuurders kunnen vrij sceptisch staan tegenover het functioneren van adviesraden: er 

komen zelden beleidsvisies uit, de representativiteit van de leden is problematisch, vaak is de 

belangenverdediging beperkt, subsidies primeren boven advies en veel adviesraden hebben nood 

aan begeleiding en coaching. Daartegenover staat dat adviesraden meestal laat in het proces 

worden betrokken, als de plannen klaar zijn, als het bestuur er klaar voor is. Het hoeft dan ook niet 

te verwonderen dat klassieke, formele adviesraden wegdeemsteren en worden vervangen door 

eerder informele, netwerkachtige overlegverbanden (al dan niet rond politici en ambtenaren).   

  

UNIZO en de verenigingen vragen dat adviesraden middenstand evolueren naar participatieve 

overlegorganen waarin verenigingen een echte stem krijgen in de besluitvorming. Het loutere 

informeren van verenigingen over reeds genomen beslissingen zonder die bij het beleid te betrekken 

is noch inclusief noch participatief.     

  

Een constructieve werking van een dergelijke adviesraad moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen:   

   

• De naam “Raad Lokale Economie” dekt beter de lading, namelijk de kernopdracht van de 

adviesraad: het adviseren van de gemeente bij de planning en de uitvoering van haar lokaal 

economisch beleid.     
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• De raad geeft ook advies bij iedere beslissing in andere beleidsdomeinen die een 

economische impact heeft, zoals acties in kader van het mobiliteitsplan, planning openbare 

werken, het evenementenbeleid, toeristische initiatieven, duurzaamheidsbeleid,… Het 

economisch beleid op gemeentelijk niveau is geen afgelijnde bevoegdheid met bijhorend 

budget, middelen en reglementering zoals andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, 

cultuur, sport…). De sterkte van het gevoerde economisch beleid zit hem juist in de synergie 

met al die andere beleidsdomeinen.  

  

Lokale economie is immers ook:  

 

• het detailhandelsbeleid,  

• de ruimtelijke ordening voor economische ontwikkelingen ,  

• het verbeteren van de toegankelijkheid van ondernemingen,  

• belangrijke ingrepen in de verkeerscirculatie van de gemeente,  

• het versterken van toeristische troeven ter ondersteuning van de lokale economie,  

• het adviseren van een evenementenbeleid,  

• het integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in het gemeentelijk beleid ,  

• het werkgelegenheidsbeleid, zoals het evenwicht tussen sociale en reguliere economie ,  

• het veiligheidsbeleid, in het bijzonder voor ondernemingen…   

 

De Schepen lokale economie en de ambtenaar  engageren zich om de vergaderingen van de raad 

bij te wonen en dat men tot een advies komt dat ook door de schepen wordt gedragen. 

Hierdoor stijgt immers de kans dat het beleid ingaat op het advies.    

  

Naast een Raad voor Lokale Economie, zijn er nog andere mogelijkheden:    

  

• Een jaarlijkse (minimaal) ontmoeting tussen de verenigingen en het College m.b.t. de 

toekomst en uitdagingen van handelswijken    

• Een interpellatierecht in de gemeenteraad verlenen aan handelaarsverenigingen via een 

goede communicatiecampagne (er bestaan burgerinterpellaties in sommige gemeenten).   

• Een structureel overleg tussen de handelaarsverenigingen en het Gewest via een orgaan 

die de verenigingen vertegenwoordigt    

  

 

 

 

4 .  S A M E N V A T T I N G   
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 De verenigingen zijn onmisbaar voor de overheid, de handelaars en de wijk  

UNIZO vraagt daarom dat de gemeentebesturen en het Gewest niet enkel als economische actoren 

ondersteunen maar ook als socio-culturele spelers en wijkontwikkelingsactoren.   

  

Hub.brussels biedt een reeks individuele en collectieve begeleidingen aan verenigingen. UNIZO stelt 

voor dat ook de gemeenten en andere partners een methode en een professionele ondersteuning 

aanbieden om in de handelswijken met de actieve verenigingen aan de slag te gaan. Het doel moet 

zijn om tot een duurzame organisatie te komen die in staat is om een bijdrage te leveren aan de 

realisatie van de lange termijn doelstellingen van de vereniging en de wijk.  Een structurele 

ondersteuning en begeleiding zal de veerkracht van de verenigingen verhogen.  

  

 Een gediversifieerd ondersteuningsbeleid  

  

Lokale handelaarsverenigingen hebben een positieve impact op de gemeenschap en de omgeving 

waar ondernemers een onlosmakelijk deel van zijn. Ondernemers die elkaar in een lokale 

ondernemersvereniging vinden, kunnen elkaar en hun handelswijk versterken. De steun van de 

verschillende overheden is onmisbaar om de acties en doelstellingen van de verenigingen te 

realiseren.  Deze verenigingen kunnen zelden rekenen op een structurele en voldoende (financiële) 

ondersteuning. Bovendien is de vraag niet enkel financieel of de behoefte niet enkel met geld op te 

lossen. Daarom stellen we een meer gediversifieerde ondersteuning voor, die op maat van de 

gemeente en de vereniging kan worden ingevuld.    

  

Inspraak en overleg 

  

UNIZO en de verenigingen vragen dat adviesraden middenstand evolueren naar participatieve 

overlegorganen waarin verenigingen een echte stem krijgen in de besluitvorming. Het loutere 

informeren van verenigingen over reeds genomen beslissingen zonder die bij het beleid te betrekken 

is noch inclusief noch participatief.   

 

 

****** 
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B I J L A G E  1  

 

Brussels Studies, ‘Kleinhandel in Brussel: de stad verzoenen met een sector in volle verandering’ door Benjamin 

Wayens, Tatiana Debroux, Pernelle Godart, Céline Mahieu, Mathieu Strale et Emmanuel d'Ieteren  

  

Pagina 35-36 

  

‘Met één vereniging per 226 handelaars lijkt het Brussels Gewest een vruchtbare kweekbodem voor 

dergelijke verenigingen. Maar dit wijst er ook op dat zij zich op zeer lokaal niveau positioneren. 

Sommige zijn slechts actief op een deel van een wijk [Dadic et al., 2017]. Door de gemeentelijke 

actoren te betrekken, merken we tegelijk demogelijkheden van veldwerk dat rekening houdt met 

de lokale situatie, maar ook het gevaar van een te grote versnippering van de lokale actie en de 

desbetreffende middelen. Het is dus wellicht zaak om het netwerk van de lokale actoren te 

reorganiseren, maar ook om de rol van de gemeenten als overheid die de handel steunt te 

versterken in goede verstandhouding met de gewestelijke overheid. Dit gaat waarschijnlijk gepaard 

met een toegenomen professionalisering van de ambtenaren die deze taak op zich zullen nemen, 

maar ook met een professionalisering van het werk van de verenigingen die te veel afhangen van 

een beperkt aantal vrijwilligers die fungeren als tussenschakel met de overheid.  

  

Op dit vlak kunnen twee tendensen worden gestimuleerd:  

 

• Een verduidelijking van de taken van de vereniging (of het collectief) van handelaars; lokale 

begeleiding, vertegenwoordiging, maar ook coördinatie en medebeheer van bepaalde 

nuttige diensten voor de handelaars en het publiek. Deze verduidelijking moet samengaan 

met een explicitering van de werk- en financieringswijzen van de collectieven die 

overheidssteun kunnen krijgen. Merk op dat we in bepaalde ruimten ook een verschuiving 

van deze verenigingen zien naar vormen van het type lokale publiek-private 

samenwerkingen. 

• Een diversificatie van de betrokken spelers, waarbij met het oog op de lokale ontwikkeling 

waarschijnlijk ook de consumenten, inwoners en actoren van de lokale burgermaatschappij 

beter betrokken moeten worden. ‘ 
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Accompagnements individuels et collectifs de hub.brussels   
  
• Hub.brussels dispose de 5 SPOC qui sont des contacts privilégiés pour les associations de 

commerçants afin de comprendre leurs besoins et réalités et de les aider quand c’est 

nécessaire.  

 

• Accompagnement à la digitalisation des associations de commerçants : Renforcement de la 

communication des AC pour la promotion du quartier et des AC via leurs réseaux sociaux.  

Définition stratégie com pour les réseaux sociaux (contenu des publications, calendrier  

éditorial, etc.)  

Création ou refonte du logo de l’AC  

Photographies des commerces, des commerçants et du quartier  

Meilleure attractivité des réseaux sociaux et formations des membres aux outils digitaux  

 

• Accompagnement de l’appel à projet « Local & Together » lancé en partenariat avec BEE : 

Partenariat avec BEE : hub se charge de l’accompagnement / BEE du financement  

Accompagnement dans la complétude des dossiers de candidature, la mise en réseau de 

partenaires potentiels et la mise en œuvre et l’évaluation des projets.  

Une vingtaine de projets retenus en 2020,  

 Les projets peuvent s’inscrire dans deux catégories :  

• Catégorie « soutien aux associations de commerçants » (subside plafonné à 5.000 €)  

L’objectif de cette catégorie est de stimuler les dynamiques collectives dans le plus grand 

nombre de quartiers commerciaux de la Région bruxelloise. Les projets collectifs 

recherchés doivent contribuer à la structuration et au développement commercial du 

quartier concerné, à l’augmentation d’une consommation durable de proximité, et au 

renforcement des liens entre les commerces et les usagers du quartier.  

Les projets doivent être réalisés dans une logique d’éco-gestion.  

• Catégorie « Soutien aux projets innovants : pour des quartiers commerçants collaboratifs 

et circulaires » (subside plafonné à 40.000 €)  

L’objectif de cette catégorie est de soutenir à l’échelle d’un quartier des projets innovants 

et pilotes de communautarisation des moyens. Les projets proposés doivent tester des 

solutions collectives visant à répondre à des problématiques communes aux commerçants 

et à une priorité régionale, notamment en termes de gestion des déchets, de logistique, de 

mobilité et d’alimentation durable.  

L’enveloppe globale prévue pour cet appel à projets est de 300.000 Euros.  

• Projets de soutien aux commerçants dans le cadre de chantiers urbains (Stalingrad-

Lemonnier, Extension métro 3 Nord, Toison d’Or).  
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Mesures d’accompagnement (communication, animations locales, décorations de quartier 

et habillage de chantier, suivi des indemnisations, circulation et accessibilité du quartier).  

  

• Accompagnement à la professionnalisation d’associations de commerçants: échanges de 

bonnes pratiques, participations aux AG des asbl . 

  

• Accompagnement juridique et administratif à la dissolution, à la fusion et à la création 

d’associations de commerçants (6 AC en 2019, 4 en 2020). Nous prenons en charge les frais 

de création d’ASBL.  

  

 


