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Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt, komt ook het einde van de 
coronacrisis in zicht. De crisis heeft een zware impact gehad op ons dagelijks 
leven, onze maatschappij en onze middenstand. Ondernemers vormen het 
hart van de bedrijvigheid in onze stad, een hart dat zwaar getroffen is door 
deze crisis.

De federale en Vlaamse overheid hebben reeds verschillende maatregelen 
genomen om de economische impact van de coronacrisis op ondernemingen 
te beperken en de verschillende getroffen sectoren te ondersteunen. Het 
is dan ook op deze niveaus, die hiervoor de nodige bevoegdheden en tools 
hebben om onze economie volop te kunnen ondersteunen, dat de meest 
doeltreffende maatregelen kunnen en moeten genomen worden. Ook op 
lokaal niveau kan een stad, binnen zijn bevoegdheden, lokale ondernemers 
een duwtje in de rug geven. Zo heeft het Ieperse stadsbestuur op korte 
termijn reeds enkele maatregelen genomen, zoals het uitdelen van Ieperse 
Kadobonnen aan haar inwoners, een investering van 700.000 euro die dankzij 
de Ieperlingen in de lokale middenstand terechtkwam. 

Nu het einde van de crisis in zicht is, blijkt ook duidelijk dat we niet zomaar 
terugkeren naar de situatie van voor deze crisis. De samenleving en dus ook 
de economische situatie is grondig veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de 
versterkte digitalisering die het mogelijk maakt voor elke ondernemer om de 
huiskamer van zijn klanten binnen te komen, maar die ook een hardere 
concurrentiestrijd met (multi)nationale spelers met zich meebrengt. 

Dit toont de nood voor een toekomstplan dat de stad en zijn ondernemers op 
lange termijn zal versterken om de nieuwe economische situatie het hoofd 
te bieden. Dit toekomstplan voor de Ieperse middenstand, dat CD&V Ieper in 
samenwerking met élke lokale ondernemer wil vormgeven, bevat concrete 
voorstellen die verdeeld zijn in 8 thema’s. Het doel van dit plan is om de 
Ieperse ondernemingen te wapenen voor de toekomst. 

Doorheen dit plan komen drie krachtlijnen als rode draad aan bod: In de 
eerste plaats moet het toekomstplan voor de Ieperse middenstand er één zijn 
van, door en voor onze lokale ondernemers. Daarnaast benadrukken we ook 
het belang van een plan dat elke onderneming uit groot-Ieper ondersteunt. 
Tot slot wil dit plan ondernemers ook de nodige handvaten bieden om mee te 
zijn met hun tijd en vooral klaar te zijn voor de toekomst.

Inleiding
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Een bloeiende economie start in de eerste plaats bij de verschillende lokale 
ondernemers. Durven ondernemen is vaak een sprong in het onbekende, 
steeds op zoek gaan naar innovaties om je eigen onderneming in de kijker te 
zetten en vernieuwend uit de hoek te komen. De stad heeft de 
verantwoordelijkheid om deze durvers hierbij te ondersteunen. Hieronder 
verstaan we: hen de handvaten bieden om te kunnen en durven ondernemen. 

Het kan niet de bedoeling zijn om lokale ondernemers blijvend te 
ondersteunen met financiële injecties. Zowel voor een stad of gemeente 
die financieel gezond moet blijven als voor ondernemers die moeten blijven 
innoveren, kan blijvende financiële ondersteuning nefaste gevolgen hebben. 
Financiële maatregelen nemen in tijden van crisis is de verantwoordelijkheid 
van de Vlaamse en federale overheid, het lokale niveau moet het niveau van 
de kansen zijn. Aan ondernemers om die kansen te grijpen. 

Dit toekomstplan voor de Ieperse economie wil hiertoe een aanzet zijn. De 
voorstellen in dit plan zijn gericht op ondernemers. Aan hen om hier creatief 
mee om te gaan, om deze ideeën aan te grijpen en uit te werken voor hun 
specifieke context. Zo kan dit toekomstplan het actieplan van, door en voor 
elke ondernemer worden. Door als ondernemers samen, met ondersteuning 
van de stad, de eerste stappen uit de crisis te zetten,  zetten we de eerste 
stappen richting een bloeiende toekomst voor elk van hen.

Dit toekomstplan voor de Ieperse economie omvat ideeën en voorstellen die 
zowel toepasbaar zijn in het centrum van onze stad als in de aansluitende ge-
bieden en de deelgemeenten. De economische situatie ligt vanzelfsprekend 
anders. Waar het centrum van Ieper door bewoners en toeristen aangedaan 
wordt voor zowel funshopping (het gezellig kuieren door de winkelstraten) 
als voor runshopping (doelgericht inkopen doen), ligt de nadruk in de straten 
aansluitend op het centrum en  de deelgemeenten vooral op dat laatste.
 
Hoewel centrum en deelgemeenten dus een andere economische aanpak 
vergen, kunnen wel gelijkaardige incentives als basis gebruikt worden om de 
economie terug aan te zwengelen. Dit plan is dus in de eerste plaats gericht 
op beide gebieden. Indien dat niet het geval is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld 
en worden indien mogelijk en noodzakelijk alternatieve voorstellen gedaan. 

A Een toekomstplan van, 
door en voor de Ieperse ondernemingen

B Een toekomstplan voor groot-Ieper
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Tot slot beoogt dit plan de Ieperse ondernemers ook klaar te stomen voor 
de toekomst. In een steeds veranderende wereld, is het ook voor hen 
noodzakelijk mee te evolueren en zichzelf daarbij steeds heruit te vinden. De 
e-commerce is tijdens de coronacrisis zienderogen gestegen. Vanuit hun kot 
bestelden vele Belgen massaal pakjes die heel vaak de volgende dag al tot 
aan hun voordeur gebracht werden. Dit veroorzaakt extra concurrentie voor 
de lokale ondernemer. Daarom is het van belang dat de stad, de 
Ieperlingen en collega-ondernemers de Ieperse handelaars mee onders-
teunen. Dit toekomstplan bevat dan ook verschillende voorstellen gericht 
op (digitale) innovatie om de Ieperse ondernemer voor te bereiden op de 
toekomst.

In wat volgt worden de concrete voorstellen om onze economie te wapenen 
voor de toekomst onderverdeeld binnen 8 thema’s.
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1. 
Versterking van de 
dienst Economie en 
het Centrum-
management

Er gebeuren fantastische dingen wanneer mensen echt 
samenwerken. Daarom lijkt het ons cruciaal dat de dienst 
economie en het centrummanagement als een geoliede
tandem vooruit gaan. Dit uiteraard steeds met aandacht voor 
onze deelgemeenten.



Een centrum- en eventmanager vormt het 
aanspreekpunt voor alle ondernemers in het 
centrum van onze stad. Hij of zij maakt deel uit van 
het Centrummanagement en is verantwoordelijk 
voor het aanbrengen van vernieuwende ideeën en 
met de uitwerking ervan. Deze manager bereidt de 
vergaderingen van het centrummanagement voor 
en volgt de besluiten ook verder op of staat in voor 
de uitvoering ervan. 

Daarnaast is deze persoon, ondersteund door de 
huidige medewerkers, verantwoordelijk voor het 
organiseren van evenementen vanuit de stad en 
het ondersteunen van initiatieven van ondernemers 
of verenigingen. Ook kan deze manager, samen met 
het huidige team, ingezet worden om mee 
antwoorden te zoeken voor de noden van 
de ondernemers buiten het centrum en in 
de deelgemeenten. 

Het doel van de invoering van deze extra functie is 
om de stad, het Centrummanagement en de 
ondernemers extra te ondersteunen, wat in deze 
tijden zeker een must is. Daarnaast kan deze 
persoon vernieuwende inzichten brengen, wat de 
samenwerking tussen de Ieperse ondernemers een 
nieuw elan zal geven.

Naast de specifieke taken voor het centrum moet ook dringend ruimte gecreëerd 
worden binnen het takenpakket van de dienst Economie voor de ondersteuning 
van de ondernemers in de rand en de deelgemeenten. Het aantal handelszaken 
gaat daar gestaag achteruit en nadert in sommige deelgemeenten een kritiek punt. 
In andere dorpen verdween de laatste buurtwinkel ondertussen. Ook daar is een 
taak weggelegd om vanuit het bestuur samen met de lokale partners na te denken 
over heractivering van, op zijn minst, een basisaanbod. 

Eén aanspreekpunt voor het centrum: 
centrum- en eventmanager

Deelgemeentenmanagement



2. 
Inspraak

Echte inspraak vormt de basis van elk beleid. Luisteren naar 
de mensen in het werkveld is dan ook de enige manier om te 
weten wat er leeft en waar kan worden bijgeschaafd in het 
beleid. Een goeie vertegenwoordiging van dat werkveld is dan 
ook cruciaal.



Heel belangrijk bij het creëren van draagvlak bij 
beslissingen of het uitwerken van nieuwe ideeën is 
de ondernemers bij de opstartfase te betrekken en 
niet nadat de beslissingen reeds werden genomen.

Met een frequentie van 1x per maand komt het 
centrummanagement samen. Vooraf aan deze 
vergadering wordt een bijkomend voorbereidend 
overleg voorzien met de voorzitter(s), bevoegde 
schepen en de afgevaardigde vanuit de dienst, de 
centrummanager.
 
De vergadering van de vzw wordt 3x per jaar 
uitgebreid met de straatverantwoordelijken. Zij zijn 
de voelsprieten van wat er in de centrumstraten 
gebeurt en hebben een belangrijke inbreng.

De opsplitsing in 3 raden Lokale Economie is een 
voldongen feit. Het is echter van cruciaal belang 
dat deze ook werkzaam en werkbaar zijn. Minimum 
5x per jaar komen deze raden samen. Er wordt ge-
poogd een goeie wisselwerking op te zetten waarbij 
enerzijds ‘good practices’ vanuit andere steden 
worden voorgesteld en uitgewerkt vanuit de stads-
diensten. Anderzijds is het zeker ook aan de leden 
die deel uitmaken van deze raad de nodige inbreng 
te doen. Enkel een goede wisselwerking zal er voor 
zorgen dat deze raden een meerwaarde zijn voor de 
ondernemers. 

Vanzelfsprekend worden naast zuivere ondernemerskwesties ook gerelateerde
zaken besproken. Een (vrijblijvend) advies wordt hierbij overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen.

Tweemaal per jaar wordt een algemene vergadering voorzien voor alle 
vertegenwoordigers en afgevaardigden van alle raden. Dit volgens een vaste 
agenda met o.a. activiteitenoverzicht voorbije werkjaar, kalendervergadering en 
budgetbespreking. Maar het belangrijkste is hierbij het uitwerken van nieuwe 
ideeën ter voorbereiding van het jaar dat komt. Het is belangrijk dat deze zaken 
van onderuit komen eerder dan opgelegd van bovenaf.

Voor alle leden, 
en afzonderlijke raden



Zowel het Ieperse centrum als de deelgemeenten kunnen nog 
aantrekkelijker gemaakt worden. Een aangenaam kader om te 
wandelen verhoogt de verblijfsduur en zo ook de kans op een 
hoger bestedingsbedrag van de bezoeker/potentiële klant.

Seizoens- en eventgerichte decoratie
Seizoens- en eventgerichte decoratie boven de winkelstraten is altijd een meerwaarde 
voor de sfeer in onze stad. Dit was reeds te zien naar aanleiding van Gent-Wevelgem 
waarbij fietstruitjes de straten kleur gaven, dit zou nog breder ingevuld kunnen worden. 
In de zomer kunnen bijvoorbeeld kleurrijke parasols boven de straten gehangen worden. 
Hiermee kan een aangename winkelsfeer gecreëerd worden. Ook in deelgemeenten kan 
met verschillende decoratiemogelijkheden gewerkt worden. De afdeling beeld van De 
Academie kan hier zeker een vaste partner in worden.

Een nette stad
Een nette stad is een aantrekkelijke stad, daarom kunnen ook hier nog extra 
inspanningen gedaan worden.

Op warme zomerdagen zitten de vuilnisbakken in onze stad al snel overvol. De stads-
diensten kunnen deze, ondanks hun extra inspanningen, niet snel genoeg leegmaken. 
Het zomaar plaatsen van extra vuilnisbakken nodigt helaas ook meer uit tot sluikstorten.  
Daarom is het eerder aangewezen om in te zetten op ondergrondse vuilnisbakken, zowel 
in het centrum als in de deelgemeenten. Deze kunnen ruimer gemaakt worden dan de 
klassieke vuilnisbakken en ogen daarnaast ook mooier.

3. 
Een 
aantrekkelijke, 
sfeervolle 
en groene stad



De stad kan daarnaast ook een subsidie voor gevelreiniging voorzien zodat ondernemers 
deze investering niet uitstellen omwille van de kosten. Onze historische gevels verdienen 
het om er piekfijn uit te zien.

Tot slot vormt, net als in vele andere steden, de overpopulatie aan duiven ook in onze 
stad nog steeds een probleem. Ze vertoeven vaak op de dakrand of dakgoot van ver-
schillende gebouwen en ook hun uitwerpselen veroorzaken overlast. Dit probleem kan 
op een diervriendelijke manier aangepakt worden. De duivenpinnen blijken na enkele 
jaren niet het gewenste resultaat te leveren, maar verleggen enkel het probleem. 
Misschien kan Ieper leren van de aanpak in andere steden. Onder meer in Kortrijk 
experimenteert men met het schudden van duiveneieren om een sterke stijging van 
de duivenpopulatie tegen te gaan. Ook in Nederland is deze aanpak reeds succesvol 
gebleken.

Vergroening binnenstad en dorpen
Een groene binnenstad en dorpen zorgen voor een gezellige sfeer. Denk hierbij bi-
jvoorbeeld aan het plaatsen van bomen en bloemperkjes, maar ook aan het creëren 
van groene longen in de stad en de deelgemeenten. Zo’n groene long in een stads- of 
dorpscentrum heeft een positieve impact op het klimaat en zorgt voor extra verkoeling 
op warme zomerdagen.

Voeg daarbij extra en aantrekkelijke bankjes zodat mensen even rustig kunnen genieten 
tijdens het bezoek aan onze stad. 

Ieper Vredesstad - Ieper Kattenstad
De laatste jaren is hard gewerkt aan het imago van Ieper als de Vredesstad. Het sluitstuk 
daarvan is de Ieperse Vredesprijs die driejaarlijks uitgereikt wordt. Daarnaast is Ieper 
historisch gezien ook een echte kattenstad. Ook de Kattenstoet is uitgegroeid tot een 
internationaal evenement.
 
Toch ontbreekt het beeld van Ieper als Vredes- en Kattenstad nog te veel in 
het straatbeeld. We mogen trots zijn op beide imago’s en deze nog iets meer in de verf 
zetten. Een monument of letterconstructie met de letters van onze stad ‘Ieper’ met 
duidelijke 
verwijzing naar één van deze thema’s (of beide) kan zeker een plaats vinden op de 
vernieuwde Leet of omgeving. 

Dit kan gecombineerd worden met verschillende evenementen zoals een 
kattenzoektocht waarbij foto’s of beelden van katten gezocht en gevonden kunnen 
worden langs en in de etalages van de ondernemers.
 



Het sleutelwoord voor de toekomst van de lokale ondernemer 
is zonder twijfel samenwerking. ‘Samen sterk’ moet daarom 
één van de motto’s van de Ieperse ondernemers worden. Dit 
zowel met andere partners, met de stad als met elkaar. 

Promotie en toerisme
In een toeristische stad als Ieper gaat de lokale middenstand hand in hand met het 
toerisme. Een goede samenwerking tussen beide domeinen zal een wederzijds 
versterkend effect hebben. De laatste jaren wordt vanuit toerisme vooral de kaart 
getrokken van horeca. Echter ook de vele kwalitatieve handelszaken kunnen een 
aantrekking of meerwaarde zijn voor de bezoeker. Voor concrete voorstellen verwijzen 
we graag naar thema 8: Toerisme. Sinds enkele jaren verdween de afvaardiging vanuit 
dienst Toerisme uit het Centrummanagement en de Raad Lokale Economie. Nu er 
nieuwe horizonten worden verkend na de herdenkingsperiode, is het moment 
aangebroken om de draad hier weer op te pikken.

Andere stadsdiensten
Samenwerking moet breder gezien worden dan enkel met de diensten die een zuivere 
link hebben met ondernemen zoals dienst Toerisme: de meerwaarde van een Technische 
dienst die sinds jaar en dag ondersteunt bij de Kerstmarkt bijvoorbeeld is van 
onschatbare waarde; de dienst Communicatie die via de sociale mediakanalen mee de 
promotie ondersteunt; het Cultuurcentrum of het Archief dat samen met ondernemers 
een project uitwerkt... Deze samenwerking moet de komende jaren bestendigd worden 
en waar mogelijk nog versterkt. Dit vanzelfsprekend binnen een vooraf af te spreken 
kader naar tijds- en werklast.

Maar ook onderling moeten ondernemers samenwerken, onafhankelijk van de locatie 
waar ze zijn gevestigd, los van het feit of het om een handels- of horecazaak gaat. 
in het centrum als in de deelgemeenten. Deze kunnen ruimer gemaakt worden dan de 
klassieke vuilnisbakken en ogen daarnaast ook mooier.

4.Samenwerking



Een wederkerig bonnensysteem
Het doel van een wederkerig bonnensysteem is om klanten warm te maken meerdere 
winkels in groot-Ieper te bezoeken. Wanneer klanten bijvoorbeeld net voor een nader 
te bepalen bedrag hebben uitgegeven in een kledingzaak, ontvangen zij een bon ter 
waarde van één koffie in de nabijgelegen horecazaak. Omgekeerd kunnen klanten van 
een horecazaak op hun beurt ook een kortingsbon krijgen om te gebruiken in 
bijvoorbeeld een kledingzaak. Zo verzekeren we een doorstroom van klanten tussen 
handelaars en horeca. Dit versterkt beide partners en is ook voor klanten leuk 
meegenomen.   

De Ieperse kadobon versterken
Met de Ieperse Kadobon kun je familie en vrienden reeds verrassen door hen deze leuke 
bon, die ze kunnen uitgeven in een lokale onderneming naar keuze, cadeau te doen. 
Deze bon kan nog versterkt worden door aan elke aankoper van de bon een formulier te 
geven waarop deze zijn of haar gegevens noteert. Eventueel kan het formulier 
aangevuld worden met een leuke quizvraag over onze stad. Vervolgens deponeert men 
het formulier in een centrale collectebus. Wekelijks wordt dan een winnend formulier 
uitgeloot. De winnaar ontvangt vanuit de stad een extra Kadobon ter waarde van een 
nog te bepalen bedrag, bijvoorbeeld 100 euro om opnieuw bij de lokale middenstand te 
spenderen. Zo wordt het aankopen van de Kadobonnen extra gestimuleerd.

Dit systeem kan zowel voor groot-Ieper als geheel, maar ook afzonderlijk in de 
deelgemeenten worden toegepast. Een winnend formulier kan hier een bon van 50 
euro opleveren die dan opnieuw geïnvesteerd zal worden in een onderneming in deze 
deelgemeente.
 
Ondertussen is de Ieperse Kadobon gratis voor elke ondernemer die in het systeem 
stapt. Zeker de eerste jaren zou dit zo moeten blijven om de drempel tot deelname zo 
laag mogelijk te houden.



Bonnenboekje
Ook het invoeren van een algemeen bonnenboekje waarbij handelaars vrijblijvend 
kunnen intekenen en zelf een bon naar keuze kunnen toevoegen is een manier om de 
lokale middenstand extra te ondersteunen. Deze bonnenboekjes zouden dan exclusief 
worden uitgedeeld aan de Ieperlingen die op die manier ook extra voordelen kunnen 
halen uit het winkelhieren. 

Winkelhieren - Koop Lokaal
Winkelhieren groeide uit van een begrip tot een werkwoord. Zeker nu, zoals reeds in de 
inleiding werd vermeld, digitale aankopen een steeds groter aandeel uitmaken van het 
spenderingsbudget, is het een absolute must dat fysieke aankopen zoveel als mogelijk 
lokaal gebeuren. Naast de voorbeelden hierboven aangehaald, dient ook gericht 
promotie te worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld met behulp van promotiehutten.

Promotiehut op publieke plaats
Een promotiehut of -etalage heeft tot doel de stad of één of meerdere ondernemers 
in de kijker te zetten. Deze hut of etalage is op een publieke plaats gelegen waardoor 
veel passanten de mooi versierde uitstalling opmerken. Hiervoor kan er samengewerkt 
worden met NMBS om een dergelijke promotiehut in de buurt van het station te 
plaatsen, of met het Jan Ypermanziekenhuis waar langs de aanlooplaan reeds 
verschillende etalages zijn. 



5.
Digitalisering
In 2020 deden Belgen 12% meer aankopen via internet. 
Ondertussen wijzen de meest recente cijfers op een lichte 
terugval, maar het aandeel van aankopen online blijft jaar na 
jaar stijgen. Daarom is het een must ook op één of andere 
manier deze klanten te bereiken.

Aanbieden opleidingen digitale innovatie
Om steeds mee te zijn met de nieuwste digitale mogelijkheden, is ook een blijvende 
opleiding digitale innovatie voor Ieperse ondernemers noodzakelijk. De stad kan dit 
bijvoorbeeld tweejaarlijks organiseren afhankelijk van de vraag vanuit de ondernemers 
zelf. Ook de inhoud van deze opleidingen kan gebaseerd worden op de vragen die 
handelaars zelf hebben over websites, sociale media, online verkoop…

Iepers digitaal winkelcentrum
Heel wat Ieperse ondernemers vonden de weg naar het web de voorbije 2 jaar. Als al 
deze webshops zich verenigen wordt Ieper de eerste stad waar naast het fysiek winkelen 
ook het volledige online-aanbod als geheel kan gepromoot worden. Verschillende 
segmenten kunnen in beurtrol in de kijker worden gezet. Dergelijk ‘digitaal winkel-
centrum’ kan ook de link maken naar het offline gebeuren met aankondiging van 
evenementen zodat beide elkaar kunnen versterken.
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6.
Evenementen
Shoppen wordt meer en meer beleving. Deze trend is al enkele 
jaren aan de gang. Door in te zetten op vernieuwende acties 
en, zowel grote als kleinere, evenementen moet Ieper blijvend 
gepromoot worden bij de Ieperlingen zelf, maar ook ver 
daarbuiten. Hieronder is een aanzet tot enkele concrete 
evenementen te vinden.

Concept Dolle Dagen en Tooghedagen vernieuwen
De Dolle Dagen en Tooghedagen bestaan reeds tientallen jaren onder hetzelfde 
concept. Het succes van deze weekends wordt enorm versterkt door de bijkomende 
randactiviteiten. Zelfs in die mate dat het één niet meer zonder het ander kan. Gezien 
beide weekends in hoofdzaak nog steeds modegerelateerd zijn, staan de data niet ter 
discussie. Om echter te kunnen concurreren met andere steden is het nodig het concept 
op zich kritisch onder de loep te nemen om ook de volgende jaren deze activiteiten 
succesvol te houden.

Opendeurdagen en Ladiesnight
De opendeurdagen begin maart kennen momenteel een terugval. Ook hier moet nage-
dacht worden over ondersteunende initiatieven. In het verleden werd enkele keren 
succesvol een Ladiesnight georganiseerd waar alle Ieperse ondernemers aan konden 
deelnemen. Dit kan herhaald worden, eventueel op een kleinere schaalgrootte, maar ook 
een nieuw ondersteunend evenement, gekoppeld aan het opendeurweekend, zou dit 
weekend wel kunnen versterken.

Laatavondopening en stadsfestival 2.0
Een versterkend evenement bij de start van het winterseizoen (en als afsluit van de 
zomervakantie) zou een laatavondopening kunnen zijn in combinatie met een 
‘bal populair’ op de Grote Markt, een stadsfestival 2.0. 

Daarnaast hoeft onze stad ook niet altijd het warm water uit te vinden. Er zijn ook heel 
wat goede voorbeelden te vinden in andere steden en gemeenten. Hieronder zijn er 
enkele van die initiatieven opgesomd die heel makkelijk in Ieper kunnen worden 
uitgewerkt



7.
Leegstand - 
buurtwinkels
Ondersteuning starters : Eerste maand huur gratis
Ondernemen is vaak een sprong in het onbekende durven maken, de stad moet deze 
durvers aanmoedigen om de eerste stap te zetten in het starten van hun zaak. Daarom 
stellen wij voor dat de eerste huurmaand voor een startende ondernemer tot een 
bepaald maximumbedrag door de stad voorgeschoten wordt. Indien de zaak langer dan 
2 jaar op dezelfde locatie blijft, wordt dit bedrag zelfs volledig kwijtgescholden. 

Kotembal, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tiktok-parcours langs Ieperse trekpleisters en Instagramkader
Deze actie is specifiek op jongeren gericht en bleek in andere steden reeds een groot 
succes. Misschien kan op de vernieuwde Leet of nabij een Ieperse trekpleister een 
instagramkader worden geplaatst waar dan een foto kan worden genomen. Wie de foto 
post op sociale media met #ieper kan dan een weekendje Ieper winnen. Elke maand 
wordt één winnaar getrokken. De return is een groeiend aandeel op sociale media.

Themawandelingen
Hiermee worden wandelingen bedoeld die niet gelinkt zijn aan onze stad en haar rijk 
verleden, maar meer inspelen op trends. De FC De Kampioenenwandeling in Kortrijk en 
Poperinge of de succesvolle Lichtjeswandeling in Diksmuide kunnen hier als inspiratie 
dienen. Hier is de doelgroep vooral de jonge gezinnen uit Ieper of de nabije streek.



Promoten buurtwinkels
Er werd reeds verwezen naar het deelgemeentenmanagement onder thema 1. En het 
hoeft niet herhaald dat buurtwinkels, samen met scholen en verenigingen, vaak het 
kloppend hart van een dorp zijn. Door hier op in te zetten wordt direct ook ingezet op de 
leefbaarheid van de dorpen. 

Er bestaan reeds heel wat projecten en subsidies vanuit de hogere overheden. Één van 
de mogelijke initiatieven die de stad zelf kan nemen is de ondersteuning en promotie 
van gezamenlijke activiteiten van handelaars op dorpsniveau (of met meerdere dorpen 
samen). Ook de resultaten van een actieve bevraging naar de noden bij de inwoners kan 
een trigger zijn voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen.

Pop-up concept promoten
Heel wat (geplande) wegenwerken, zowel in de stad als op de deelgemeenten zorgen 
ervoor dat klanten minder makkelijk de weg vinden naar bepaalde handelaars. Door 
handelaars die door wegenwerken minder goed bereikbaar zijn de kans te geven zich 
tijdelijk te vestigen in leegstaande panden kunnen deze ondernemers de voor hen 
moeilijke periode misschien beter overbruggen.

Door in gesprek te gaan met de eigenaars van de panden en een databank aan te leggen 
met vraag en aanbod kan snel op de bal gespeeld worden eens wegenwerken worden 
aangevat.

Etalages in de kijker
Om de leegstand in onze stad aan te pakken, moeten we ook onze handelspanden 
promoten bij potentiële ondernemers. In het verleden werden reeds acties 
georganiseerd met etalagestickers die een historisch beeld van het betreffende pand 
vergeleken met hoe het er in de toekomst kon uitzien of werden de etalages gebruikt 
voor pop-upkunst van lokaal talent. Dit kan opnieuw gelanceerd worden om 
de vrijstaande handelspanden in de kijker te zetten. 



8.
Toerisme
Ieper biedt naast een rijke middeleeuwse en oorlogs-
geschiedenis, ook heel wat andere mogelijkheden voor win-
kel- en fietstoerisme. Het toeristische beleid in onze stad kan 
daarom gestoeld worden op vier pijlers. 

In de eerste plaats voor de eigen inwoners, met aantrekkelijke winkels en horeca om 
enkele uren al shoppend door te brengen, maar ook voor onze rijke geschiedenis kan de 
Ieperling terecht als toerist in eigen stad. Ten tweede kent Ieper ook het Engels toerisme 
dat gefocust is op het oorlogsverleden van onze streek. Franse toeristen bezoeken onze 
stad eerder voor de retailzaken en Nederlanders ontdekken de Westhoek graag met de 
fiets. Tot slot kunnen ook onze eigen landgenoten een daguitstap naar Ieper plannen. 
Om al deze toeristen en onze inwoners nog meer het beste van onze stad te leren ken-
nen, staan hieronder enkele voorstellen.

Versterkende samenwerking tussen toerisme en middenstand
Hier werd reeds naar verwezen onder het thema samenwerking, maar dit is zo belangrijk 
dat het nog eens wordt herhaald. Om beide domeinen, toerisme en ondernemen, 
wederzijds te versterken wordt voorgesteld om opnieuw een vertegenwoordiger vanuit 
de dienst Toerisme op te nemen in centrummanagement en de Raden Lokale Economie 
met het oog op het uitwisselen van informatie over activiteiten en 
samenwerkingsverbanden te stimuleren. 

Promotieflyer toerisme 
Omdat ‘old school’ soms gewoon echt wel werkt, wordt ook dit voorstel opgenomen in 
het plan. Ook op vlak van promotie zal een samenwerking tussen ondernemers versterk-
end werken. Vanuit de stad kan een promotieflyer gemaakt worden om de activiteiten 
van dat moment direct bij de potentiële bezoeker te brengen. Deze flyer kan dan op 
gerichte plaatsen uitgedeeld worden door jobstudenten tijdens het toeristisch seizoen. 
In eerste instantie denken we eraan om deze flyer uit te delen aan de kust tijdens de 
zomervakantie of in Noord-Frankrijk. Op de flyer staat dan te lezen: “Bezoek Ieper, op 
slechts 30 minuten rijden van uw locatie.”

Ondernemers kunnen hier zelf ook aan deelnemen door kortings- of waardebonnen op 
de flyer te laten drukken. Ook voor pretparken, zoals Bellewaerde, kan dit een 
meerwaarde zijn.
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Slotbeschouwing
Dit plan is een initiatief van CD&V Ieper. We zijn hierbij uitgegaan van de sterkte, de 
veerkracht waarover jullie, ondernemers, beschikken. De relance, what’s in a name, zal er 
niet komen door de lokale of bovenlokale overheid. Die relance, daar zullen jullie met z’n 
allen samen moeten voor zorgen. En dat kunnen jullie! Dit plan kan daarom hopelijk als 
inspiratie dienen.

Ieper heeft een jarenlange traditie van een goede, gezonde mix van zelfstandige detail-
handel, horeca en ketenwinkels. Op die manier was het steeds mogelijk een gevarieerd 
en aantrekkelijk aanbod aan te bieden aan zowel de inwoners als de talrijke bezoekers. 
Neem daar zeker ook nog het unieke historische kader bij én de vele evenementen die 
worden georganiseerd. Als we rekening houden met de verwachtingen van de klant die 
vooral ingesteld zijn op ‘beleving’, dan scoort Ieper op dat vlak veel beter dan andere 
steden en gemeenten.

Ieper heeft ook een jarenlange traditie van zichzelf heruitvinden, de rug te rechten 
en niet verder, maar zelfs beter te doen. Het sleutelwoord daar zal samenwerking zijn. 
Samenwerking met toerisme als belangrijke partners, met de diensten van de stad, maar 
zeker ook onder elkaar.

Ieper, dé kattenstad. We hebben nu anderhalf jaar de kat uit 
de boom moeten kijken en vaak bang afgewacht. Nu is het 
hoog tijd om samen aan een nieuw Ieper te werken. De plek in 
de Westhoek om te ondernemen, om te genieten, om naar te 
verlangen en om dicht bij elkaar te komen. 


