Relanceplan
2021 +
NAAR EEN HEROPLEVING
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We zijn er voor jou!
De coronacrisis loopt (hopelijk) op zijn einde.
De afgelopen periode heeft jullie, handelaars en
De stad Ninove zet(te) verschillende steunmaatregelen
in om jullie zoveel mogelijk te ondersteunen en werkt
daarnaast volop aan de heropstart van een bruisende
Ninoofse economie. Vanuit dat oogpunt werd het
Relanceplan lokale economie 2021+ uitgewerkt.
In deze folder lees je de belangrijkste pijlers van het plan.
Lees je graag het volledige document, inclusief alle acties
die werden ondernomen in 2020?
Check www.ninove.be/relanceplan.
Met vragen kan je uiteraard altijd terecht bij:
Stad Ninove
dienst lokale economie
054 50 50 50
lokale.economie@ninove.be
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"De coronapandemie
bezorgde ons onzekere
maanden als ondernemer. De
eerste lockdown voelde surreëel:
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stond helemaal on hold. Tijdens de tweede lockdown werden de
maatregelen voor mijn sector een beetje versoepeld, maar makkelijk
beroepsfederatie zat er gelukkig bovenop om ons concreet te informeren
over de constante wijzigingen in onze branche. Daar bovenop kwam
vanaf de eerste week ook de ondersteuning van onze stad wat
betreft veiligheid en ondersteuningsmaatregelen. Zo durfden we
bouwen."
"Constant schakelen is noodzakelijk als ondernemer.
Het voelt dan ook goed dat onze stad meer dan
ooit mee wil evolueren om haar handelaars
en ondernemers nog beter te
ondersteunen, onder meer met
vzw Ninoverend, die Ninove
opnieuw op de kaart
moet zetten."

"Door de
ondersteuning
van de stad durfden
we vooruit kijken"

Actieplan 2021
Financiële en fiscale steun
NINOOFSE ONDERSTEUNINGSPREMIE
• Voor wie? Handels- en horecazaken die tussen 1 oktober 2020 en
30 juni 2021 verplicht gesloten waren.
• Bedrag? Afhankelijk van verplicht aantal maanden sluiting:
• 1 - 2 maand: 400 euro
• 3 - 6 maand: 1.200 euro
• Meer dan 6 maand: 2.400 euro
• Hoe aanvragen? Digitaal tot en met 15 september 2021 via
www.ninove.be/ondersteuningspremie.

VRIJSTELLING BELASTING BEDRIJFSVESTIGINGEN 2020 ÉN 2021
• Voor wie? Handels- en horecazaken die tussen 1 oktober 2020 tot
en met 30 juni 2021 verplicht én langdurig (meer dan 6 maanden)
gesloten waren.
• Hoe aanvragen? Dit wordt automatisch toegekend, hiervoor moet je
dus geen actie ondernemen.

VRIJSTELLING BELASTING OP DE VOOR HET PUBLIEK
TOEGANKELIJKE RUIMTEN VAN COMMERCIËLE VESTIGINGEN,
DE SOLIDARITEITSBIJDRAGE, 2020 ÉN 2021
• Voor wie? Elke handels- en horecazaak die normaal deze bijdrage
moet betalen.
• Hoe aanvragen? Dit wordt automatisch toegekend, hiervoor moet
je dus geen actie ondernemen.

VRIJSTELLING BELASTING OP VERSPREIDING NIET-GEADRESSEERDE
DRUKWERKEN MET HANDELSKARAKTER EN VAN GELIJKGESTELDE
PRODUCTEN
• Voor wie? Handelszaken met vestiging in Ninove.
• Wanneer en wat? 6x tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021,
enkel van toepassing op drukwerk van max. 30 gram.
• Hoe aanvragen? Aanduiden op aangifteformulier.

RESTBEDRAG ACTIE CORONA WAARDEBON ALS STARTBUDGET VZW
NINOVEREND
De nieuwe handelsvereniging vzw Ninoverend zal instaan voor de
organisatie van shoppinggerelateerde acties en evenementen
in het
(kern)winkelgebied. Het restbedrag van de 'actie coronawaardebon',
107.000 euro, werd het startbudget van deze vzw.
De kalender van shoppinggerelateerde evenementen vind je op
www.ninove.be/acties-in-de-kijker.

Flankerende steun
TERRASSENPLAN 2021
Nog tot en met het einde van de herfstvakantie vind je in Ninove nog
verschillende uitgebreide terrassen en terrasstraten.
STEDELIJKE GESCHENKBON
Deelnemende handelaars kunnen stedelijke geschenkbonnen met
vervaldatum 2020 bij de dienst lokale economie inwisselen tot en met 31
december 2022. Je maakt hiervoor telefonisch of via e-mail een afspraak.
CONSUMPTIECHEQUE
Personeelsleden stad en OCMW kunnen deze cheque nog tot en met
31 december 2021 besteden bij lokale horeca- en handelszaken.
LED SCREENS
Vernieuwen huidige schermen met mogelijkheid tot reclame door lokale
handelaars.
WEEK VAN DE MARKT
In de kijker zetten van onze wekelijkse markt met leuke acties.

Ninoofse economie
2021+
Naast acties op korte termijn wil de stad ook inzetten op
een structurele versterking van de Ninoofse economie via:
Stads(kern)vernieuwing
•
•
•
•
•

Doorsteek Bever- en Kaardeloodstraat
Vernieuwde feestverlichting
Nieuw bedrijventerrein Doorn Noord
Co-workingplekken
…

Vernieuwde stadsmarketing en communicatie
•
• Ninove app verder uitbreiden
• …
Optimaliseren dienstverlening aan ondernemers
• Verdere digitalisering
• Uitwerken gedragen kader rond pop-uphoreca
• …
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Wist je dat ...
• de stad Ninove in 2020 meer dan 930.000 euro vrijmaakte voor
de ondersteuning van haar ondernemers? Voor het uitkeren van
ondersteuningspremies voorziet de stad dit jaar 500.000 euro.
• je als ondernemer de laatste nieuwtjes kan lezen in onze
ondernemersnieuwsbrief? Nog niet ingeschreven?
Meld je zeker aan op www.ninove.be/nieuwsbrieven-selectie.
• je ons kan volgen op de Facebookpagina 'Lokale economie
Ninove'? Je vindt er interessante posts rond ondernemen, horeca,
shoppinggerelateerde evenementen en zoveel meer.
• je je gratis kan registreren op de Ninove app? Via jouw account, die
je bovendien kan personaliseren, stuur je makkelijk acties naar je
klanten, je kan er een e-shop mee uitbaten, menukaart delen …
Alle info op www.ninove.be/ninoveapp.
• meer dan 140 handels- en horecazaken onze stedelijke
geschenkbon ontvangen? Ook deelnemen?
Check alle info op www.ninove.be/geschenkbon.
• de stad met Vlaamse steun renovatiepremies toekent aan
handelspanden die liggen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove
of winkelgebied Rechteroever?
Alle info op www.ninove.be/premie-renovatie-handelspanden.
• je op de stadswebsite heel wat info vindt over ondernemen? Neem
zeker eens een kijkje op www.ninove.be/werken-en-ondernemen.
Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact op met de
dienst lokale economie, we helpen je graag verder!
• de dienst lokale economie zich niet enkel inzet voor ondernemen,
horeca, centrummanagement, ambulante en detailhandel, maar
ook voor sociale economie, landbouw en kermissen?

Wat we graag willen?
Samenwerken met jullie,
de Ninoofse ondernemers
en jullie organisaties!
Ninoverend en de Economische Raad: samen met jou
De nieuwe Ninoofse handelsvereniging Ninoverend hoeven we je niet
meer voor te stellen. De vzw staat in voor handelskernversterkende
evenementen en acties.
Naast deze vereniging komt er binnenkort een platform waarin we de
lokaal economische visie en het beleid bespreken en afstemmen. Het
nieuwe platform vervangt de huidige middenstandsraad en richt zich
niet enkel tot de detailhandel, maar ook tot de horeca, bedrijvigheid,
dienstensector ... en de verschillende ondernemersorganisaties die in
Ninove actief zijn.
In het najaar stellen we hiervoor een denktank samen.

Vertel ons hoe jij het ziet!
Werk jij graag met ons mee aan een sterke Ninoofse
economie? Heb je vernieuwende ideeën? Schrijf je dan
zeker in voor onze denktank en/of nieuwe economische
raad via mail naar lokale.economie@ninove.be.
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