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Agenda:
1.

Nieuw kerstmarktreglement

2.

Info over Belgium Baloisetour

3.

Braderie

4.

Oplijsting evenementen tijdens augustuskermis

5.

Resultaten FAVV

6.

Popup speelplein

Begin vergadering: 20.00 uur
Jan meldt dat het verslag van de vorige vergadering pas deze avond ter kennisname werd geagendeerd
voor het schepencollege. Om die reden werd het verslag nog niet verstuurd. Het verslag wordt overlopen –
er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
1.

Nieuw kerstmarktreglement

Jan en Evelien stellen het nieuwe kerstmarktreglement voor.
Een aantal opmerkingen vanuit de raad:
-

fuif op oudejaarsavond: is dit geen concurrentie voor de horeca-zaken?

-

de sluitingsdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Maar waarom niet open op
maandag 23 december 2019? De raad vindt deze opmerking terecht. Het reglement wordt dan ook
in die zin aangepast. Ook woensdag 23 december 2020 wordt toegevoegd aan het reglement.

-

Is het mogelijk om in alle straten kerstmuziek uit te zenden? Volgens Guy De Clercq is dit helaas
technisch niet mogelijk.

De raad brengt een unaniem gunstig advies uit.
Het reglement zal ter goedkeuring op de gemeenteraad van juni voorgelegd worden.
2.

Info over Belgium Baloisetour

Alle nuttige info over de Belgium Baloisetour wordt zo snel mogelijk door Jan aan de leden bezorgd.
3.

Braderie

Op de vorige vergadering kwam Anneke van de braderie-werkgroep het nieuwe concept ‘Zottegem Leeft’
voorstellen. Recentelijk werd er ook nog een avondactiviteit aan de programmatie toegevoegd: foodtrucks
en DJ op de Heldenlaan van 20.00 tot 01.00: alle handelaars welkom!
Ann merkt terecht op waarom de cultuurkaravaan op dezelfde datum doorgaat als de braderie. Evelien:
Jammer genoeg valt daar dit jaar niets meer aan te doen maar de opmerking wordt wel meegenomen voor
editie 2020.
De braderie-werkgroep zoekt nog vrijwilligers om de springkastelen te ‘bewaken’: Annelies stelt de vraag
aan Yves of mensen van de carnavalsverenigingen dit eventueel zien zitten.
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4.

Evenementen tijdens augustuskermis

In eerste instantie waren er 3 aanvragen binnengekomen om de Zavelbar te organiseren. Eén aanvrager
haakte al snel af – met de andere 2 werd overlegd om naar hun intenties te luisteren. Er zijn momenteel
heel wat nieuwe zaken op de Zavel – al deze handelaars werden uitgenodigd op een overleg en het werd
al heel snel duidelijk dat zij de organisatie van de Zavelbar niet zagen zitten. Om die reden werd er dan ook
beslist het concept Zavelbar af te voeren. De 2 overige aanvragers werden hiervan op de hoogte gebracht.
De handelaars op de Zavel gaan samen zelf een optreden en dergelijke organiseren.
5.

Resultaten FAVV

De resultaten van de aangekondigde controle van het Federaal Voedselagentschap worden getoond. Er
werden 270 bedrijven gecontroleerd: 174 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat en 82
gecontroleerde bedrijven ontvingen een waarschuwing. Voor 14 bedrijven werd een Proces-verbaal
opgesteld voor grote tekortkomingen. Deze laatste bedrijven zullen opnieuw gecontroleerd worden. In
vergelijking met andere gelijkaardige steden haalt Zottegem een goeie score.
Voorafgaand aan deze controles organiseerde de dienst middenstand 2 druk bezochte infosessies. In totaal
kwamen 160 bedrijven luisteren naar de info van het FAVV.
6.

POP UP speelplein

Evelien: de mogelijkheid wordt onderzocht om gedurende 2 maanden in de zomervakantie van 2020
speeltoestellen op de Markt te plaatsen. Eveline polst of er een wisselwerking mogelijk is met de
middenstanders. Dit wordt positief onthaald en wordt zeker vervolgd.
Varia:
-

Workshops voor handelaars: er zijn momenteel te weinig inschrijvingen om de 1ste workshop te laten
doorgaan (intussen werd deze dan ook geannuleerd). Jan stuurt nog een reminder voor de overige
2 workshops: de ontbijtworkshop ‘instagram professioneel inzetten’ op donderdag 27 juni en op
woensdag 18 september de workshop ‘google adwords’. Annelies suggereert om de workshops gratis te
laten doorgaan.

-

Heraanleg klinkers Hoogstraat: Evelien meldt dat binnenkort de klinkers in de Hoogstraat (laatste stuk
vanaf de Firmin Bogaertstraat) zullen heraangelegd worden. De start der werken is nog niet gekend –
binnenkort wordt hierover gecommuniceerd.

-

Green killer: er worden vragen gesteld over de green killer die aan het werk is in het centrum. Deze
machine werd voor 1 week gehuurd als proefproject De groenaanslag werd verwijderd op de klinkers
van de Markt en op de bankjes. Het gebruik van de green killer zal nu worden geëvalueerd en dan wordt
er beslist over de aankoop van deze machine.
In de marge hiervan vraagt Annelies of de mogelijkheid bestaat om de visgeur na de wekelijkse markt
aan te pakken. Jan doet het nodige.

-

Bewegwijzering naar ziekenhuis tijdens kermis: Ann vraagt of er geen extra bewegwijzering naar het
ziekenhuis kan komen tijdens de kermis. Jan zal dit melden aan de dienst verkeer.
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