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Agenda :
1.

Voorstelling nieuw concept braderij ‘ZOTTEGEM LEEFT’

2.

Verslag vorige vergadering

3.

Evaluatie kerstmarkt

4.

Subsidie vlooienmarkt Velzeke

5.

Evenementenjaarprogramma 2019

6.

Doortocht Ronde van Vlaanderen

7.

Varia:
- Poets 2019
- aanvraag Bar-C: organisatie Zavelbaar tijdens sinksen- en augustuskermis
- controle FAVV
-…

Begin vergadering: 20.00 uur
De voorzitter verwelkomt de talrijke aanwezigen. Iedereen krijgt tijdens een ronde tafel de kans om zichzelf
kort voor te stellen. Peter De Clercq meldt dat hij voor een laatste keer zetelt voor de Heldenlaan (zijn zaak
is recent verhuisd naar Hoogstraat).

1.

Voorstelling nieuw concept braderij ‘Zottegem Leeft’

Anneke Lambrecht doet namens de werkgroep braderij het nieuw concept van de braderij uit de doeken.
Ze willen met een ander vernieuwend concept nieuwe mensen lokken naar het centrum. Niet enkel de
focus op de braderij maar ook op animatie. Het centrum inkleden volgens het thema ‘urban jungle’. Met een
DJ op de Markt, foodtrucks op de Heldenlaan, dansgroepen in de Hoog- en Stationsstraat. Aan alle
handelaars zal ook gevraagd worden om hun etalages in te kleden volgens het thema.
Voor de animatie zal samengewerkt worden met de speelpleinwerking. Op de Markt zal een grote
stapeltoren met paletten gebouwd worden. Ook is er een graffiti workshop.
Doordat de Markt ingenomen wordt moet Eikels Worden Bomen verhuizen: naar Stationsplein? Naar Zavel?
Jan bezorgt de coördinaten van de voorzitter van EWB aan Anneke.
Datum: 22 en 23 juni 2019.
-

op zaterdag van 9 uur tot 21 uur (winkels wel sluiten om 19 uur).

-

op zondag van 14 uur tot 19 uur.

Voor de organisatie is een budget van 10.000 euro nodig. Evelien communiceert binnenkort of er budget
vanuit de stad beschikbaar is voor deze organisatie.
2.

Verslag vorige vergadering:

Het verslag wordt goedgekeurd.

Verslag middenstandsraad 25 februari 2019

3.

Evaluatie kerstmarkt:

Begin februari vond er een evaluatievergadering van de kerstmarkt plaats met alle betrokkenen. Het was
een constructieve vergadering. Alle opmerkingen/vragen/suggesties zullen worden verwerkt in een nieuw
kerstmarktreglement waarvan het ontwerp begin april wordt voorgesteld aan alle betrokkenen.
4.

Subsidie vlooienmarkt Velzeke

Het schepencollege keurde reeds een subsidie ten bedrage van 1.500 euro goed voor de organisatie van de
30ste editie van de vlooienmarkt. Guy, die namens de middenstand van Velzeke in de raad zetelt, nodigt
alvast iedereen uit voor deze feestelijke editie op zondag 19 mei. Hij belicht ook kort wat middenstand
Velzeke betekent voor de Velzeekse middenstanders: jaarlijkse nieuwjaarstoast, 3x/jaar netwerkevent,
optreden als bemiddelaar, 50 betalende leden.
5.

Evenementenjaarprogramma

Het evenementenjaarprogramma wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.
6.

Doortocht Ronde van Vlaanderen

Op zondag 7 april is Zottegem opnieuw ‘dorp van de ronde’. Op de Markt is er in de voormiddag voor de
wielerfans een gratis ontbijt (een samenwerking tussen lokale bakkers) – ’s middags is er een BBQ.
7.
-

Varia:

Poets 2019: op zaterdag 30 maart is er opnieuw de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie POETS – al het
ingezamelde zwerfvuil zal net als vorig jaar worden tentoongesteld op de Markt.

-

aanvraag Bar-C: organisatie Zavelbaar tijdens sinksen- en augustuskermis: er zijn naast de aanvraag van
BAR-C nog 2 aanvragen (Roy Morre en Buro 86/Never Grow old) binnengekomen om tijdens de kermis
een openluchtparty te houden. Enkel Bar-C vraagt om dit te doen zowel voor de sinksen- als voor de
augustuskermis. De raad adviseert dat Evelien en Jan deze mensen eens uitnodigen om te bekijken of er
eventueel een samenwerking mogelijk is.

-

Controle FAVV: van maandag 1 tot en met zondag 7 april organiseert het FAVV (Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen) een aangekondigde controle-actie. Alle Zottegemse bedrijven
die voeding aan de consument verkopen zullen gecontroleerd worden. Ook de festiviteiten in kader van
de Ronde zullen niet aan een controle ontsnappen. Tijdens een infosessie op donderdag 21 maart om
20.00 uur in Sanitary zal het FAVV alle aanwezigen uitgebreid informeren over de
levensmiddelenwetgeving en het verloop van de controles. Elke handelaar zal hiervoor nog een
uitnodiging ontvangen.

-

Workshops voor handelaars: net als vorig jaar biedt de stad opnieuw workshops aan voor de lokale
handelaars en hun medewerkers. Deelnemers kunnen de workshops volgen aan sterk verminderde
tarieven. De raad kiest voor 3 onderwerpen: instagram professioneel inzetten, google adwords en
samen een aantrekkelijk handelscentrum creëren voor de consument. Er wordt voorgesteld om de
workshops op verschillende momenten te organiseren: ontbijtworkshop – middagworkshop en
avondworkshop.
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-

Bonnen voor jubilea en huwelijken: Evelien merkt op dat hiervoor een nieuw reglement moet opgemaakt
worden.

-

Bedelaars in stadscentrum: deze opmerking werd reeds doorgespeeld aan de politie.

-

Aankondiging werken in stadscentrum: deze opmerking werd reeds doorgestuurd naar de schepen van
openbare werken. Er wordt op korte termijn naar een oplossing gezocht zodat iedereen tijdig kan
verwittigd worden.
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