
20220223 : verslag SER cel kleinhandel woensdag 23/02/22  Zaal Meilief om 19u30 

 

Agenda 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. De Gouden Buzze 2022 
3. Ik koop lokaal : verkiezing ambassadeur 2022 
4. Profploeg : korte uitleg 
5. Detailhandelscoach/Strategisch commercieel plan 
6. Kerstmarkt 2022 
7. (2-)maandelijkse brainstormlunch voor en door Izegemse handelaars (cfr Diksmuide) 
8. Ideeën voor sprekers 

9. Varia 

VERSLAG  
Aanwezig  

Dominique Maenhout, Ann Maertens, Jan Dierickx-Visschers, Bart Simoens, Lobke Vanmarcke, Saartje 
Allosserie, Tom , Rik Baert, Diederik Pattyn, Koen Degezelle, Lisbet Bogaert, Sandra Verbrugghe 

 

Verontschuldigd : 

Kris Vandenberghe, Dominique Billiet, Hilde Verbrigghe, Marc Kemp, Hannes Vanderstraeten, Pieter 
Demuynk 

 

Afwezig : Emiel Santy, Kurt Dumoulin, Steven Beyens, Steven Vercouillie, Hein Dekiere, Ludo Segaert.  

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag : unaniem goedgekeurd 
2. De Gouden Buzze 2022 

Editie 2020 was een groot succes. Ondertussen hebben een aantal deelnemers daar opnieuw naar gevraagd. 
Vraag is : beperken we dit weer tot het kerngebied of doen we de actie het over heel grondgebied Izegem. 
Editie 2020  werd getrokken door slechts 6 mensen en dat is moeilijk haalbaar. 
Vraag is ook : deelgemeentes hebben hun eigen acties (bijv. Bosmolens Leeft) waar het centrum dan niet 
aan deelneemt. Dus een uitbreiding naar volledig Izegem is niet echt nodig. 
Daarenboven : Het is moeilijk om de handelaars weer in actie te krijgen/op gang te krijgen. 
Opmerking : het moet gaan om acties waar de winkels dicht bij elkaar liggen. Dus een uitbreiding naar 
deelgemeentes hoeft eigenlijk niet echt. 
De Pekkerspot kan hiervoor aangesproken worden.  Gouden Buzze zou dus weer om het centrum gaan. 
Echter kan individueel geoordeeld worden als er nog vragen komen van handelaars die bijv. net buiten het 
centrum liggen maar toch wllen deelnemen. 
Terug de maand oktober : Unizo versterkt de actie is geen concurrent van de Gouden Buzze. Hoe meer er is, 
hoe meer volk dit op de been brengt. 



3. Ik koop lokaal : toelichting actie.  Mail met uitleg volgt volgende week en wordt uitgestuurd naar alle 
kleinhandelaars. Inschrijven als kandidaat kan tussen  1 maart en 1 april.  Daarna kan er door de klanten en 
consumenten gestemd worden op hun favoriete handelaar tussen 10 april en 13 mei. 
Opmerking : handelaars zijn veel te bescheiden, we mogen mogen stoefen maar durven niet genoeg 

4. Profploeg : korte toelichting. Mail met uitleg volgt volgende week 
Een raadslid  geeft aan dat de kernen zijn veel verzwakt doordat de ambachtelijke beroepen uit het centrum 
verdwenen zijn. Dagdagelijkse producten zijn nodig in het kernwinkelgebied. Er is geen parking meer. 
Is het nodig om te definiëren welke ambachten/soort winkels we willen?  
Ook de huurprijzen zijn veel te hoog.  

5. Detailhandelscoach/Strategisch Economisch plan : is complementair aan de Profploeg. Hier willen we samen 
met de kleinhandelaars een detailhandelsvisie opstellen  op lange termijn. Mail met uitleg volgt in de loop 
van volgende week. 

6. Kerstmarkt 2022 :  
- er is op die zondag de finale van het WK . Horeca is niet geïnteresseerd 
- wat gebeurt er met kerkplein/Grote Markt?  Meesten zijn voorstander om het aan de St Tillokerk te 

houden voor de verenigingen. Deze periode is sowieso al een superdrukke periode en het is niet evident 
om dan als handelaar nog extra energie in een kerstmarkt te steken. 
Handelaars kunnen maximaal inzetten op sfeer en gezelligheid. Podiumwagen met kerstman die de 
kindjes ontvangt.  En er moeten  zeker mooie verlichting en mooie kerstbomen komen. 
Een raadslid stelt de vraag of de kerstcorrida niet terug leven kan ingeblazen worden? Dat brengt volk 
met zich mee. Handelaars zijn daar echter geen voorstander van : dat is een heel korte periode en zijn 
geen kopers dus voor de handelaars eigenlijk liever niet want brengt ook weinig kopers mee.  Er moet 
nagedacht worden om iets te organiseren voor de kindjes. Bijvoorbeeld een kerstlichtjesoptocht met als 
beloning snoepjes. 

7. Lobke Van Marcke van de Chantly  uit de Markstraat  stelt voor om naar het voorbeeld van Diksmuide 
maandelijks of tweemaandelijks over de middag een brainstormlunch te houden met een groep handelaars. 
Daar zullen zeker goeie ideeën uit voortkomen. Bijv. publiciteit samen maken , samen een boekje 
uitbrengen. Stad kan deze brainstormlunch faciliteren door een zaal ter beschikking te bestellen. Het moet 
vooral om een informele samenkomst gaan waaruit spontaan ideeën voortkomen en mogelijke 
samenwerkingen. 
We leggen hiervoor meteen een datum en zaal vast : Meilief 3 op woensdag 11/05 van 12u tot 13u30 

8. Sprekers : er komt heel veel op ons af qua acties en vergaderingen dus doen we dit met de cel kleinhandel 
dan beter volgend jaar. 
Een onderwerp voor later : “De toekomst van de retail”  Saartje Allosserie zal namen doorsturen daarvoor. 
 

9. Varia 
- Oproep voor de netwerkreceptie op 28/4/2022  : we zullen moeten uitkijken naar een andere locatie. 
- Er kwam een aanvraag binnen om een aanvraag te organiseren (Bond van Westvlaamse marktkramers) 

op vrijdag 13 mei 2022, dit moet nog p het college komen. Indien er een avondmarkt zou doorgaan op 
vrijdag 13 mei is het een unieke kans om bijv. een latenight shopping te organiseren met de handelaars.  
Handelaars zijn daar zeker voor te vinden. 
 
 


