Zottegem, 14 november 2016

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Aanwezig: Zie bijgaande lijst
Afwezig (met kennisgeving): Elsie Verheyen, Fabienne De Vos, Ignace Michiels, Joke
Renneboog, Tom Van Cauwenberge.
1. GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING
Schepen De Roover merkt op, dat, in tegenstelling met de info over de Sinterklaasparade in
het verslag van de vorige vergadering, de Zottegemse Sint en zijn 5 Zwarte Pieten, van het
productiehuis toch niet mogen mee opstappen met de parade en dat zij dus niet terug naar de
Markt zullen afzakken. De traditionele en fel gegeerde ballenworp zal dus voor volgend jaar
zijn. Aan Marita en aan Annelies, die al kinderspeeltuigjes voorzien hadden, wordt gevraagd
dit opzij te zetten tot volgend jaar.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

2. FEESTVERLICHTING
Schepen De Roover heeft een passend ontwerp binnengekregen en gezien de
hoogdringendheid heeft ze de uitwerking ervan al besproken met Annelies Gies en Barbara
Mesdagh. Zij opteren voor slingers (groene met kerstballetjes) + boomversieringen en
versiering van de centrale kerstboom op de Markt. ’t Stad zal alles zelf bekostigen.
De feestverlichting werd toegezegd aan de firma Blanchère illumination Belgique uit Vottem.
De verlichting wordt opgehangen op 23 en 24 november.

3. KERSTMARKTEN
Zowel voor de permanente kerstmarkt als voor de zondagkerstmarkten zijn alle plaatsen al
ingenomen.
In overleg met schepen De Roover zullen er op de permanente kerstmarkt op de Markt,
slechts 12 chalets worden geplaatst i.p.v. de voorziene 14, dit na bezwaren van de
“wekelijkse marktkramers” die noodgedwongen gedurende 3 à 4 weken hun vertrouwde
plaats zullen moeten verlaten.
Overal uniforme partytentjes voorzien zoals wordt geopperd is niet realiseerbaar, tenzij ’t
stad hiervoor zorgt en dat is ook geen optie.
Het zelf produceren van kerstchalets zoals Barbara Mesdagh eerder al had voorgesteld (naar
het voorbeeld van Herzele) ziet schepen De Roover, die hiervoor overleg heeft gepleegd met
haar collega Vansintjan, niet zitten. Ook het stockeren ervan is een probleem.

4. STAND VAN ZAKEN HERSTELLINGSWERKEN CENTRUMRENOVATIE
De werken zijn vandaag, 14 november, gestart op de Zavel.
De planning zal worden gerespecteerd zoals meegegeven op de laatste open
middenstandsraad.
5. ALLERLEI
COMEOS
Comeos Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend bij het stadsbestuur voor een afwijking op
de wekelijkse rustdag voor hun “Sunday shopday 2017” op 1 oktober 2017. Dit wordt gunstig
geadviseerd door de raad. Zo kan iedereen er aan deelnemen, zonder dat iemand daartoe
verplicht is. De voorziene opendeurdag van 8 oktober blijft vanzelfsprekend behouden.
MIDDENSTAND VELZEKE
Middenstand Velzeke is in kerststemming van 4 december 2016 tot 15 januari 2017.
PAKKETTEN SINTERKLAASPARADE
Martine Van Den Broucke is ontstemd over de wijze van bedeling van de
Sinterklaaspakketten. Daar waar iedere dekenijverantwoordelijke als info gekregen had om
de pakketten af te halen in het Stedelijk infokantoor, waren die daar plots weg en moesten die
afgehaald worden bij Bart Schelstraete. Zij stelde ook vast dat enkel de betalende
dekenijleden een pakket bedeeld gekregen hadden, wat volgens Martine niet kan. Het is een
stedelijke organisatie en dan moet iedereen bediend worden. Hier was blijkbaar een
miscommunicatie in het spel.
HERINNERING 60 JAAR CARNAVAL ZOTTEGEM
De carnavalstoet van zaterdag 7 januari 2017 is een jubileumeditie. Het Feestcomité zou dan
ook graag carnaval doen leven in de centrumstraten. Zij zouden daar dan ook zo veel
mogelijk handelaars willen bij betrekken en stellen o.m. voor
*dat zij hun handelsruimte in de aanloop naar carnaval een carnavaltoets zouden geven;
*dat er enkele dagen voor carnaval, minstens 1 carnavalvlag zou worden opgehangen in elke
centrumstraat waar de stoet langskomt;
*dat er carnavalmuziek door de vaste luidsprekers in de centrumstraten zou weergalmen in de
dagen vóór carnaval;
Vic Harboort van het feestcomité zal bij de handelaars langs gaan met affiches en foto’s.
VOLGENDE MIDDENSTANDSRAAD
Voor bespreking van de dagorde komt het bestuur vooraf bijeen op 30 januari 2017 om 20.00
uur. De algemene vergadering is gepland op 13 februari 2017 om 20.00 uur.
De officiële uitnodiging volgt nog.

Hierop wordt de vergadering geheven.
Guy Buysse
secretaris
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