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Project BV pop-up levert 2 nieuwe starters op 

in Winkeldorp Beveren 

Dienst Economie 

19|04|2022 
 

 

Winkeldorp Beveren wordt binnenkort in één klap uitgebreid met 2 nieuwe handelszaken.  Dit is het 

resultaat van het BV Pop up-project dat gemeente Beveren begin dit jaar lanceerde. Doelstelling van 

dit project was enkele leegstaande handelspanden een nieuwe commerciële invulling geven. Met 

resultaat, blijkt nu. 

“In overleg met pandeigenaren en (startende) handelaars de leegstand in ons kernwinkelgebied 

terugdringen, was de hoofddoelstelling van het BV pop up-project”, verduidelijkt schepen van Lokale 

economie Filip Kegels. “We zijn dan ook blij dat we in ons opzet zijn geslaagd en gelijktijdig 2 leegstaande 

handelspanden kunnen invullen met bovendien startende handelaars uit de eigen gemeente!” 

4 leegstaande handelspanden waren in aanbod binnen het project. Een 8-tal geïnteresseerden brachten 

een plaatsbezoek en 4 kandidaten dienden een effectieve aanvraag in.  Deze kandidaturen werden door 

een jury onderzocht op hun commerciële leefbaarheid en meerwaarde voor de handelskern van Beveren. 

Uiteindelijk slaagden er 2 kandidaten voor de test.  

“De eindwinnaars zullen allen een handelspand invullen in De Warande”, vult Elke Franckx van Warande 

Beveren aan. “We hebben rekening gehouden met hun voorkeur qua pand zodat we elke eindwinnaar het 

pand naar keuze kunnen toewijzen. Het zijn 2 totaal van elkaar verschillende concepten waarmee we de 

diversiteit in het aanbod, niet alleen in Warande maar in het hele Winkeldorp, een boost willen geven.”  

De eindwinnaars ontvangen vandaag officieel de sleutel van hun pand en zullen uiterlijk op 1 mei hun 

deuren openen.  Allen ondertekenen ze een pop up-overeenkomst voor 1 jaar.  “We hopen uiteraard dat de 

handelaars na deze periode hun handelsactiviteit blijven verderzetten in Winkeldorp Beveren.  Dan zal ons 

project helemaal geslaagd zijn”, besluit Kegels.   

 

Wie zijn de nieuwe handelaars ? 

Enforce Beveren – personal training 

Enforce Beveren is onderdeel van een jonge, innovatieve en snel groeiende franchiseorganisatie met een 

succesvolle trainingsmethode en focus op High-End Training & Coaching.  De vestiging van Enforce 

Beveren zal worden uitgebaat door Steffie De Boey uit Melsele.  Steffie is met haar 24 jaar de benjamin van 

dit project.  Steffie is sinds 2020 aan de slag als personal trainer bij fitnessketen Basic Fit en zag met dit 
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project haar kans schoon om haar eigen verhaal te schrijven.  Steffie zal haar intrek nemen in pand met 

huisnummer 35. Dit pand ligt net naast kledingzaak JBC. 

Trill’s – Laagdrempelige mentale hulp voor jong en oud 

         Het project Trill’s heeft als doel om het mentaal welzijn van jong en oud in Beveren en omstreken,   

         laagdrempelig, ‘spelenderwijs’ en positief te verbeteren.  Met hun atypische locatie in Warande  

         Shopping willen hypnotherapeut & master coaches Mieke Spanhove en Leen Martens uit Melsele mentale  

         hulp dichter bij de mensen brengen. Met de Trill’s Decoder Game wordt spelenderwijs gewerkt aan het  

         mentale welzijn.  Trill’s zal te vinden zijn in het pand tussen Veritas en de Kringwinkel. 

 

Meer info  

Filip Kegels        

Schepen voor Lokale economie      

T 0486 16 74 95        

E filip.kegels@beveren.be       
 

Vlnr : schepen Filip Kegels, consulent Lokale economie Wim Van Gerwen, (centraal) Mieke Spanhove, Leen 

Martens en hun team (Trill’s), Steffi De Boey (Enforce), manager Warande Elke Franckx 

 


