
SER cel kleinhandel (digitaal) 04/03/2020 (kladversie) 

Aanwezig : Dominique Maenhout, Hilde Verbrigghe, Dominique Billiet, Lobe Vanmarcke,        
Bart Simoens, Steven Vercouillie, Jan Dierickx Visschers, Hannes Vanderstraeten, Ann 
Coussement, BpostPieter Demuynck, Hein Dekiere, Lisbet Bogaert, Sandra Verbrugghe 
Verontschuldigd : Rik Baert, Diederik Pattyn, Marc Kemp, Kris Vandenberghe, Ludo Segaert, 
Kurt Dumoulin 
Afwezig : Steven Beyens, Emiel Santy 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Gastspreker Karolien Delmotte : Batjes 2021 

- Parcours : volledig Izegem inkleuren als batjeszone. Dit is belangrijk om over heel 
Izegem kortingen te mogen geen, dit mag vanwege de  sperperiode normaal niet 
maar bij goedkeuring van het evenement door het schepencollege mag het voor max 
vier  opeenvolgende dagen 

- Verkeersvrij? Zal dit jaar waaschijnlijk niet mogelijk zijn dit jaar. Afwachten wat de 
maatregelen zijn 

- Externe marktkramers? Wat doen we daar mee? Zal ook afhangen van de 
maatregelen. 

- Animatie? Rondlopende animatie is toegelaten in coronatijden op voorwaarde dat ze 
geen samenscholingen teweeg brengen. 

- Kleur in de straat brengen?  Met kleurrijke affiches? 
- Periode moet zeker dezelfde blijven : 3de weekend van juni 
- Hilde : circuit opentrekken en spreiden omdat de mensen bang zijn om te dicht op 

mekaar te lopen. MAAR : zal dit haalbaar en behapbaar zijn? 
Handelaars zijn het erover eens : er MOETEN batjes doorgaan, iedereen heeft nog 
massa’s stock. De verkoop is de laatste maanden op zijn gat gevallen, zelfs met de 
solden en verlenging van de solden. 

- Voorstel om tijdens dat weekend heel de markt in horeca om te vormen met 
terrasjes 
MAAR : we willen wel maar gaan we mogen? Alles zal maar met mondjesmaat 
losgelaten worden 
Schepen : er zeker rekening gehouden met het feit dat evenementen nog niet zullen 
mogen. Alles zal afhangen van de maatregelen die dan geldig zijn 

- Karolien  Delmotte: we moeten vanuit Unizo een plan opstellen waarvan we 80% 
zeker zijn dat het kan doorgaan en dan aanpassen en bijsturen volgens de dan 
geldende maatregelen 

- Alternatief : shoppingweekend over heel weekend indien de batjes niet met 
afgezette straten kan doorgaan. 

- Ander voorstel :  boekje uitbrengen met alle deelnemende zaken met daar een 
kruiswoordraadsel in , letters verstoppen in de etalages 



Daar is het probleem dat er weinig reacties komt op mails, persoonlijke aanpak is nog 
altijd t beste maar vergt veel tijd. 

- Wedstrijd aan koppelen. Trekkers per deelgemeentes oproepen en eventueel zelfs de 
wedstrijd per deelgemeentes doen 

- Sandra informeert eens  bij collega-ambtenaren van Torhout, Roeselare en Ieper 
- Opmerking : horeca mag absoluut niet uitgesloten worden. Zij kunnen dat op een 

coronaveilige manier bewerkstelligen.  De Gentse bubbels zijn ook een optie om op 
een autovrije manier te werk te gaan. 
 
Conclusie : Unizo gaat aan de slag met alle gemaakte opmerkingen en voorstellen en 
zal verschillende scenario’s uitwerken. Verdere input is zeker welkom, we blijven in 
overleg samen. Sandra communiceert verder 

3. Bpost pakjesautomaat. De presentatie en uitleg  werd meegestuurd met de 
uitnodiging en agenda. 

- In Aalter werkt dat heel goed en efficiënt 
- In Ingelmunster (aan Delhaize) draait die heel goed, zeker ook voor grote formaten 

van pakjes zoals bijv. catalogi. Mensen van Izegem moeten nu speciaal naar 
Ingelmunster. In Izegem 1 of meerdere pakjesautomaten zou wel heel nuttig zijn 
maar dan wel niet in de buurt van het postkantoor . Bijv. in Emelgem en/of 
Bosmolens. 

4. Kofonds : het principe wordt kort uitgelegd maar niemand toont interesse. Er zijn 
genoeg persoonlijke verzekeringen voorhanden. 

5. DYZO : filmpje wordt afgespeeld maar de audio werkt niet. De link naar het filmpje 
wordt onmiddellijk na de vergadering naar iedereen verstuurd. 

VARIA 

- Er wordt gevraagd naar de afmetingen van de pakjesautomaat. Een foto wordt 
nagestuurd. 

- Een volgende raad willen we , als het kan, fysiek samenroepen. Indien niet mogelijk 
terug digitaal maar er wordt nog geen datum vastgelegd. 

 


