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1. Handelaarsenquête en open LEM-raad - nabespreking





De enquête is beschikbaar op de gemeentelijke website.
Er zitten enkele interessante suggesties in voor het gemeentelijk beleid, bv. kadobonnen,
markt …
De LEM-raad adviseert hierover het volgende aan de gemeente:


E-commerce
Tijdens de open LEM-raad lichtte de heer Maxim Sergeant zijn e-commerce-project
toe: een centrale website waarop alle geïnteresseerde handelaars van de gemeente
een eigen pagina hebben en via dewelke klanten bestellingen kunnen plaatsen en
desgevallend meteen kunnen betalen.
Het is voor lokale middenstanders belangrijk om met deze trend mee te zijn.
De gemeente kan hier een sterk ondersteunende rol in spelen door voor dergelijk
platform de opstartkost te betalen en te voorzien in subsidies voor deelnemende
handelaars, bijvoorbeeld een tussenkomst in de jaarlijkse kostprijs voor 2 à
3 jaar of het eerste jaar kostprijs volledig dragen door de gemeente.



Markt in De Pinte
De LEM-raad besprak de voorbije jaren regelmatig de mogelijkheid van een markt in
De Pinte. De meningen hierover waren verdeeld. Uit de enquête blijkt dat:
- 26 % verkiest een wekelijkse markt
- 26 % verkiest een (maandelijkse) thema-markt
- 47 % is geen voorstander van een markt
Vanuit de inwoners zijn er ook vragen naar een markt.
De LEM-raad ziet een meerwaarde in een themamarkt (bv. korte-keten-markt,
streekeigen producten) die in het weekend plaatsvindt en gekoppeld wordt aan een
leuke activiteit of randanimatie.
Indien er maandelijks of tweemaandelijks een markt wordt georganiseerd, dan zal dit
welk telkens veel promotie vragen om de mensen te informeren en te lokken. Hier
dient dan bijgevolg ook voldoende budget te worden voorzien en een personeelslid die
deze taken kan opnemen.



Gemeentelijke geschenkbonnen
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Uit de enquête blijkt dat 69 % voorstander is van een gemeentelijke geschenkbon.
De LEM-raad is van mening dat de gemeente hier dan ook op moet inzetten.
Een digitaal geschenkbonnensysteem biedt veel voordelen t.o.v. de papieren versie
(verdeling, verbruik bij verschillende handelaars, vlotte uitbetaling van de handelaars,
controle …)
Mocht de gemeente ook instappen op een e-commerce project, dan is het interessant
dat er het e-commerce-platform en geschenkbonnensysteem van dezelfde leverancier
zijn.


Inspanningen voor startende ondernemers
60 % van de lokale handelaars blijkt tussen de 46 en 60 jaar oud te zijn.
Een ambtenaar lokale economie kan een belangrijke faciliterende rol spelen naar
startende ondernemers: (doorverwijs-)informatie op de gemeentelijke website,
duidelijke communicatie, ontvangen van nieuwe middenstanders en hen wegwijs
maken in de gemeentelijke dienstverlening …



Communicatie
De handelaars en middenstanders verwachten een duidelijkere communicatie van de
gemeente. Een digitale nieuwsbrief voor deze doelgroep is daar een goede oplossing
voor.

BESLUIT
Om bovenstaande acties te realiseren vraagt de LEM-raad aan het bestuur enerzijds om
voldoende budgettaire middelen voor te voorzien en anderzijds om te overwegen een
ambtenaar lokale economie aan te werven.
2. Kerstmarkt
Een aantal mensen/verenigingen geven aan een kerstmarkt te willen organiseren in december
2018.
De LEM-raad adviseert dat het bestuur aan de organisatoren vraagt om samen te werken. Het
weekend van 21 en 23 december is een belangrijk weekend voor de lokale handelaars. Het is dan
moeilijk om zich nog bijkomend te engageren.
Eventueel kan er in één chalet voorzien worden met producten/proevertjes van verschillende
middenstanders.
3. CityZine
De schepen werd benaderd om te publiceren in CityZine. Het is een mooi boekje, maar de
kostprijs is zowel voor de handelaars als voor de gemeente te hoog.
De LEM-raad adviseert hier niet op in te stappen.
Volgende vergadering: woensdag 12/12 om 20 uur
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