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Aanwezig : Lisbet, Sandra, Koen Degezelle , Pieter Demuynck, Diederik Pattyn, Hilde Verbrigghe, Ann 
Maertens, Rik Baert, Lobke Van Marcke , Jan Dierickx-Visschers, Hannes Vanderstraeten 

Verontschuldigd : Els D’Artois, Kris Vandenbrghe, Saartje Allosserie , Bart Simoens, Kurt Dumoulin,  
Eline Coppens, Marc Kemp, Dominique Maenhout,  Dominique Billiet 

Afwezig : Hein Dekiere,  Emiel Santy, Steven Beyens, Genia Vullers, Cindy Braekevelt, Frederik 
Decock, Nico Delecluyse 

- Verwelkoming leden en verwelkoming van een bezoeker van Menen : Stanislas Masureel 
(kabinetsmedewerker en ambtenaar lokale economie in Menen) 

- Rik Baert vervangt voortaan Christiaan Deforche 
- Goedkeuring vorig verslag : geen opmerkingen 
- Pekkerspot : uitleg en toelichting door  schepen Lisbet Bogaert 

• Opmerking : mag zich niet tot 1 wijk/straat beperken : misschien toevoegen toegankelijk 
voor iedereen, maar : staat reeds vermeld in het reglement 

• Toegankelijk voor minder mobielen : is in veel zaken al het geval 
• Beleidsdoelstellingen van de stad : is te abstract  omschreven, concreter benoemen 
• Koppeling naar MJP in t regelement zetten 

 
Behalve deze opmerkingen wordt het reglement unaniem  goedgekeurd door de leden 
 

-  Sla de handen in elkaar :toelichting door Sandra.  Voorbeelden van goedgekeurde projecten 
in Torhout, Tielt, Harelbeke, Brugge en Oostende. Deze projecten krijgen een subsidie van 
50% en hebben als gezamenlijk kenmerk dat ze innovatief zijn. 

- Opmerking : kan stad eigenaars aanspreken om ambachtelijke zaken aan te trekken 
• Opmerking  van Stanislas : probleem van leegstand is overal het zelfde en met de 

eigenaars valt soms weinig te doen 
• Menen heeft een voorbeeld gesteld door de leegstaande winkels verplicht te laten 

afbreken maar dat was een extreme maatregel voor een uitzonderlijke situatie 
- Lobke : Izegem moet geen winkelstad worden want dat is het nooit geweest. Izegem is een 

commissiestad. Er moet daarrond promo gemaakt worden. Inzetten op het benadrukken van 
Izegem als  Boodschappenstad  

- Conclusie : Sla de handen  in elkaar en doe iets!  Er moet eerst een, klein of groot maakt niet 
uit, initiatief genomen worden en daar kan een begin gemaakt worden  voor de verdere 
acties. Cfr. Bosmolens leeft : klein begonnen maar ondertussen uitgegroeid tot een 
succesverhaal waar bijna alle handelaars op de Bosmolens aan meewerken. 
 
Varia : 
 

- Stanislas stelt de vraag of er naast de adviesraad  ook een handelsvereniging bestaat? Want 
uiteindelijk kan er hier gediscussieerd worden maar ondernemen jullie ook iets zelf? 
Hij geeft het voorbeeld van Menen waar een VZW opgericht werd met verplichte belasting 
opgelegd ofwel een vrijwillige bijdrage en in ruil daarvoor krijgen de handelaars een concreet 
project (bijv.  3 commerciële acties per jaar) 



- Vraag aan Stanislav : is dat van stad uit of van de handelaars?  Is van de handelaars maar met  
de administratieve en logistieke steun van de ambtenaar lokale economie. 

- Lobke : banners mag niet  met persoonlijk logo?  Waarom niet? Unizo heeft en mooie 
uniforme banner (straatoverspanning) ontworpen voor de  “Ikwinkelhierdag” op zaterdag 21 
maart maar deze mogen niet gehangen worden met persoonlijke logo’s erop. 

- Ludieke acties : merletjes was  een heel toffe actie en mag herhaald worden of iets 
ananloogs 

 

Algemene conclusie : SAMENWERKEN IS CRUCIAAL!!!! 

 

Volgende vergadering gaat door op donderdag 14 mei om 19u30 in zaal Meilief 2 


