
Cel kleinhandel (digitaal)  donderdag 27/05 

 

Aanwezig : Dominique Maenhout, Pieter Demuynck, Koen Degezelle, Rik Baert, Lisbet Bogaert,  
                     Sandra Verbrugghe 

Verontschuldigd : Hannes Vanderstraeten, Lobke Van Marcke, Jan Dierickx-Visschers,  Dominique  
                                 Billiet, Ann Maertens, Kris Vandenberghe, Saartje Allosserie, Marc Kemp, Ludo  
       Segaert, Diederik Pattyn,  

Afwezig : Emiel Santy, Steven Beyens, Hilde Verbrigghe, Bart Simoens 

 

1. Agendapunt 1 : goedkeuring vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd 
 

2. Agendapunt 2 : Adviezen vanuit de economische raad i.v.m. Cultuurfabriek 
 
- Een aantal adviezen werden vooraf per mail doorgestuurd, een aantal werden op de 

adviesraad meegegeven. Dit zijn de adviezen vanuit de economische raad : 
 

• Waarom zal er nu wel een vast horeca-aanbod gecreëerd worden (vaste concessie)? 
Er moet ook mogelijkheid zijn voor verenigingen om het bargedeelte te kunnen uitbaten 
zoals in het auditorium  
Indien er (ook) een vaste uitbating komt, koppel er dan een extra doelstelling aan  zoals bv 
sociale tewerkstelling, waar mensen met een (mentale) beperking kunnen werken.  
Zo koppel je er tenminste een maatschappelijk nut aan.  
Er moet veel aandacht besteed worden aan de akoestiek. 
 

• Mooi ontwerp maar toch paar  bedenkingen: 
Bereikbaarheid: te voet/openbaar vervoer is zeer goed bereikbaar. Maar hoe zit het met de 
wagen? Parkeerruimtes? Kiss-and-ride zones? Oplaadpunt elektrische wagens? Elektrische 
fietsen? Cambio-punt?  
Groenvoorziening: er is al zo weinig groen in Izegem-centrum   zal er voldoende groen 
voorzien worden in de onmiddellijke omgeving (rustmomenten!).  
Geluidsoverlast: zal het auditorium voldoende geluidsdempend zijn (treinen, verkeer)?  
Multifunctioneel gebruik van de ruimtes: niets zo plaatsverspillend als ruimtes (klaslokalen, 
…) die enkel voor één doel gebruikt worden – maw: hoe wordt er maximaal gebruik gemaakt 
van de ruimtes? Hoe zullen deze ter beschikking staan van de gemeenschap buiten de 
‘lesuren’? Zal de school/het bedrijfsleven deze kunnen afhuren? Andere mogelijkheden?  
 

• Er moet bij de constructie, opbouw, … vooral gedachte worden aan lokale ondernemers 
 

• Te hoge kostprijs  Eerst 13.5 miljoen en nu al 16.5 miljoen. .  Er zijn andere zaken die 
dringend aan renovatie toe zijn zoals bijv. het zwembad. 

• Er moet een mogelijkheid zijn voor verenigingen om zelf de bar uit te baten en op die manier 
een euro kunnen verdienen voor hun vereniging.  
 
 



• Mobiliteit : genoeg parkeergelegenheid en er moet zeker ook een kiss and ride zone voorzien 
worden voor de vele (groot)ouders die hun (klein)kinderen afzetten en ophalen 

• Een vaste concessie is tegen de bestaande horeca en zien we liever niet komen 

Advies vanuit UNIZO die toch grote groep ondernemers vertegenwoordigen :  

• Esthetisch geslaagd: grote raampartijen en industriële look - link met industriestad doch 
moderne insteek 

• Behoud van geschiedenis 
• Goed dat verschillende verenigingen onder één dak zullen ‘wonen’ (creatieve 

kruisbestuiving) 
• Locatie is goed: vlakbij centrum, openbaar vervoer & parking 
• Bargedeelte moet herbekeken worden, zeker voor de verenigingen  
• Een horecaconcessie lijkt ons economisch niet leefbaar, er kan bijv. wel een automaat 

geplaatst worden. 
• Horecaconcessie = concurrentie voor de horeca op en rond de Grote Markt in deze moeilijke 

tijden  en ook concurrentie tegenover de Leest  (concurrentie tgo eigen concessie?) 

 

3. Agendapunt 3 : info over de Infosessies : Internet , ook uw zaak 
Nog enkele plaatsjes vrij voor 10/06 – 15/06 – 23/06 -29/06 
 

4. Agendapunt 4 : Awards/Gala 11 december 2021 
Oproep om mee te helpen denken voor een geschikte naam en ook om deel te nemen aan 
de werkgroep. 

 


