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Shoppingcentra in Deinze voeren heftige 

strijd 

Door Geert Degrande op 16 maart 2015  

 

In Gent was er enige tijd geleden nogal wat aandacht voor de neuzenoorlog die draaide rond 

de vraag wie nu de echte Gentse cuberdons verkocht. Burgemeester Daniel Termont moest 

daarbij uiteindelijk zelfs als strenge scheidsrechter de kemphanen uit elkaar halen. Sinds enige 

tijd is het nabije Deinze in de ban van de heftige concurrentiestrijd tussen Deinze Shopping 

Park en Driespoort Shopping Deinze.  En die is nu uitgemond in klachten bij de politie, 

processen-verbaal en reacties over en weer. Waarover gaat het? Projectontwikkelaar Patrick 

Piens van Deinze Shopping diende bij de politie klacht in tegen zijn concurrent Hendrik De 

Keukeleire, de ontwikkelaar van het in opbouw zijnde shoppingcentrum Driespoort, wegens 

fysiek geweld. “Flagrante leugens”, reageert De Keukeleire. “Ik ben wel naar het kantoor van 

de heer Piens geweest om hem diets te maken dat het maar eens afgelopen moet zijn met de 

verdachtmakingen en de valse informatie die hij de laatste tijd ten aanzien van Driespoort de 

wereld in stuurt. De laatste maanden is door hem op allerlei directe en indirecte manieren 

geprobeerd om informaties te verspreiden over Driespoort Shopping Deinze die niet stroken 

met de waarheid. Lang is gedacht dat dergelijke waanverhalen vanzelf zouden stoppen, maar 

niets is minder waar. Hoe verder het project Driespoort Shopping Center zich ontwikkelt, des 

te heviger en regelmatiger Patrick Piens ongepast heeft gereageerd. Van fsysieke aanrakingen 

van mijn kant is echter absoluut geen sprake geweest. Mijn doel is ondernemen en 

vooruitgang creëren voor de Deinse economie. Ik verlaag mij niet tot acteren.” Dat de 

zenuwen strak gespannen staan, is niet verwonderlijk, want als retailers naar het ene 

shoppingcentrum in Deinze komen, zullen ze uiteraard geen vestiging openen in het andere. 

Het vakblad Retail Update meldde alvast dat schoenverkoper Torfs net als Modemakers 

onlangs heeft beslist geen vestiging te zullen openen in Driespoort. “Dat is echter alleen 

nieuws omdat dit in tegenspraak is met wat Torfs zelf eerst had gemeld, want zelf 

communiceren wij alleen over getekende contracten”, luidt het bij Driespoort. “Wij zetten 

onze ontwikkeling voort met als ambitie de ontwikkeling van de lokale economie.” Wordt 

ongetwijfeld vervolgd. 
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