
Cel kleinhandel 14/05/2020 

 

Aanwezig : Dominique Maenhout, Steven Vandenberghe, Kris Vandenberghe, Diederik Pattyn, Ann 
Maertens, Koen Degezelle, Rik Baert, Hein Dekiere, Ludo Segaert, Marc Kemp, Hilde Verbrigghe, Jan 
Dierickx-Visschers, Steven Beyens, Dominique Billiet,  Pieter Demunyck, Lobke Van Marcke, Lisbet 
Bogaert, Sandra Verbrugghe 

Verontschuldigd : Hannes Vanderstraeten, Kurt Dumoulin, Els D’Artois 

Afwezig : Bart Simoens, Genia Vullers, Emiel Santy, Eline Coppens 

 

- Welkomstwoord door voorzitter 
- Voorstellen van nieuw raadslid ter vervanging van Cindy Braekevelt : Steven Vercouillie 

wordt unaniem aanvaard 
- Izegembon : toelichting door schepen Lisbet Bogaert. Er wordt benadrukt dat er na de afsluit 

een lijst met de verkochte bonnummers zal bezorgd worden en er kan ook gecontroleerd  via 
de scanner. 
De vraag komt waarom het niet opengetrokken wordt naar alle handelaars. De  repliek is dat 
dit geen onderwerp is voor de SER en de beslissing reeds genomen is. 
Het systeem trekt de lijn van de hinderpremie. Is het fair? Nee maar het kan nooit 100% fair 
zijn. Iedereen opteert om dit niet open te trekken naar alle handelaars 

- We zijn ook op zoek naar een spaarkaart/getrouwheidskaart die voor iedere handelaar 
interessant is. 
Opmerking : hou het eenvoudig en simpel, en zorg dat het voor iedereen toegankelijk is. Doel 
is iedereen aan dezelfde kar trekken en we willen dat men lokaal koopt.  
Voorbeelden : 1 stempel per euro, 1 stempel per aankoop, volle kaart is consumptie in een 
café, actie goudregen, …   als het maar simpel is. 

- Voorstelling door Joyn : reacties zijn sceptisch. Duur systeem en niet overkoepelend. 
- Opmerking : beter een algemene stempelkaart waar iedereen mee  terecht kan bij elke 

kleinhandelaar. Als die kaart vol is schenkt stad een waardebon te spenderen bij de 
plaatselijke handelaar 

- Idee van de handelaars : 500 kleinhandelaars, als die elk 60€ per jaar bijdragen  heb je al 
30.000€.  1 stempel per bezoek, volle kaart is een lotje of een geschenk. Dit totale bedrag 
kan hergebruikt worden in het beloningssysteem zijnde de Izegembon bovenop de reeds 
bestaande middelen van het budget economie. 

- Ander voorbeeld : minstens 10 stempels van verschillende zaken 
- Nog een voorbeeld : 5 verschillende kleuren of vormen van stempels  volgens sector of 

random. Maar spoor je dan de mensen niet aan om enkel bij de zaken die minder dure 
producten te kopen als je kiest voor random? 

- Probleem blijft weer : de emailadressen verzamelen en de gegevens verzamelen 
- Voorstel uitwerken op wekelijks overleg en dan  reglement opstellen 
- Daarnaast kan er als cadeaubon verder gewerkt worden met het systeem van de Izegembon, 

waarbij uiteraard ELKE handelaar kan registreren. Bijv. bonnen van 5€, 20€ en 50€ en 



daarmee kunnen de aankopers overal terecht. Maandelijks worden de ingeleverde bonnen 
verwerkt en worden, stadsbestuur verwerkt ze en uitbetaald aan de desbetreffende 
handelaars. 
 

- Geen batjes, reizen waarschijnlijk niet mogelijk, kan er geen lightversie georganiseerd 
worden? 
 

- MAAR :  geen massa- evenementen toegelaten tem 31/08 en zoiets zou algauw uitgroeien 
tot een groot evenement.  
Plus : als er geen horeca open is, kan je sowieso niets doen en heb je geen sanitair ter 
beschikking 

- Pas een beetje meer duidelijkheid op 8 juni en daarna gaan we met de cel kleinhandel 
opnieuw samenkomen 

- Taskforce “Zomeraanbod” is met 14 pers bezig om allerlei ideeën uit te werken. Zij zijn bezig 
allerlei evenementjes op kleinere schaal uit te werken zodat het interessant is om in Izegem 
te vertoeven. Hetgeen nu door corona geannuleerd werd kan misschien later doorgaan, dat 
wordt bekeken. Nog even afwachten wat kan en wat mag. 

- Als je spaarkaartactie op touw zet moet ernaar gestreefd worden om zoveel mogelijk het 
principe “Koop lokaal” te benadrukken. 

- Handels- en bedrijvenbeurs in het voorjaar 2021? Is dat een goed idee?  
Het is inderdaad zo dat veel bedrijven en dan zeker de jongere ondernemers elkaar niet 
kennen dus dat kan wel een goed idee zijn. 
Opmerking : je zal er vooral mee bereiken dat de handelaars en bedrijven  elkaar leren 
kennen. Misschien ook interessant  voor vacatures? 
Locatie : Leest + Iso 
Uitwerking door voorzitters en ondervoorzitters + geïnteresseerden = werkgroep 
 
VARIA 
 

- De heer Beyens: vlaggen van Izegem boeit 20 stuks kunnen afgehaald worden door 
technische dienst, de hardware is er en er kunnen nieuwe vlaggen ingestopt worden 

- Volgende raad op  donderdag 18 juni 2020 (Meilief 2 en 3 reeds gereserveerd) 
 

 


