
   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unizo.be/corona
https://www.unizo.be/blijf-op-de-hoogte-van-alle-ondernemersinfo-over-corona
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1 Blijf investeren in communicatie, beleving en sfeer 
 

✓ Blijf investeren in verlichting en decoratie n.a.v. Sinterklaas, eindejaarsverlichting… 
 

✓ Denk eraan: december = Winkelhiermaand. Hang de winkelhierbanners op en verdeel de 
stickers bij de handelaars 

 

 
 
✓ Versterk ondernemers om hun eigen acties op te zetten en communiceer over initiatieven van 

handelaars en horecaondernemers (take-away voor 2de verblijvers) 
 

✓ Vraag event-bureaus kleine concepten uit te werken voor jouw stad of gemeente (een 
onthaal-butler of vriendelijke fee…)  

 
✓ Denk aan een beloningssysteem voor mensen die lokaal winkelenn hotelgasten? 

2 Blijf financiële ademruimte geven  
 

✓ Terrasbelasting, huurgelden, concessies: worden deze minimaal opgeschort tot op het mo-

ment dat de rendabiliteit zich hersteld heeft ? Concreet tot en met juni 2021 ? 

✓ Worden kosten om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften vergoed? 

✓ Worden ondernemers die het moeilijk hebben, ondersteund (samenwerking met Dyzo) ? 

✓ Worden investeringen om de zaak future-proof te maken, ondersteund ? 

o Opleidingen 

o Begeleiding 

o Investeringen in digitalisering 

✓ Is er een duw in de rug bij de herstart: een horecabon van 5 euro ?  
 

o Worden bonnen, die dreigen te vervallen, verlengd ? 
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3 Check nog eens hoe goed je als gemeente of stad voorbereid bent 

op Sinterklaas en Kerst 
 

3.1 Coördinatie 
 

✓ Een aanspreekpunt (desnoods per winkelgebied) die de coördinatie verzorgt met de diverse 
diensten van de stad 

o Zorg dat het duidelijk is wie ondernemers kunnen aanspreken bij problemen die zij 
opmerken (zoals klanten die mondmasker weigeren te dragen, groepjes mensen die 
zich verzamelen, …)  
 

✓ Werk de maatregelen uit samen met de lokale winkeliers of doe beroep op UNIZO 
 

✓ Laat je adviseren door lokale eventbureau’s waar nodig & mogelijk 
 
✓ Logistieke omkadering en ter beschikking stellen van materiaal 

 

3.2 Inrichting openbaar domein 
 

✓ Hang de WinkelHier-straatoverspanningen uit & communiceer naar de burgers het belang van 
lokaal te kopen 
  

✓ Voorzie sanitaire voorzieningen (toiletten, verschoningsplekken voor baby’s …)  
 
✓  Bekijk samen met handelaars welke middelen er gezamenlijk nodig zijn en hoe u dit mee kan 

ondersteunen en of deze niet opgefrist moeten worden 
o Affiches en vloerstickers om het wachten te verduidelijken  
o Hygiënische stock (handgels, handschoenen, mondmaskers, spatschermen)  
o Plexi-schermen voor in de winkel   
o Linten, Plaatsen nadarhekken  Inrichting openbaar domein   
o Voorzie duidelijke circulatie- en looplijnen  
o Voorzie handgels en ontsmettingsmiddelen op deze plaatsen: garages, grote parkings, 

grote pleinen  
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3.3 Crowd control 
 

✓ Voorzie op je parkeerplaatsen, aanloopstraten, winkelstraten en markten een duidelijke 
circulatie en regels 
  

✓ Parkeerroute (ondersteun met stewards & politie die parkeren en verkeer regelen)  
✓ Creëer ruimte voor voetgangers. Maak de winkelstraat eventueel autovrij zodat je meer 

ruimte krijgt. Bvb Rijvakken scheiden en voorbehouden voor doorstroming shoppers en 
voetpaden zo gebruiken voor wachtrij naar winkel   

✓ Zorg dat er een duidelijke route is naar en van de winkels (zonder kruisende voetgangers waar 
mogelijk)   
 

✓ Andere crowdcontrol-maatregelen, zoals monitoring via camera’s, smart toepassingen, 
sluizen, …  

 
✓ Zorg dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over het gebruik van trappen en liften   

o 1 trap om naar de garage af te dalen  
o 1 trap om naar boven te komen   
o 1 persoon per lift per keer (lift te ontsmetten op regelmatige basis) 

 
✓ Bereikbaarheid en circulatie  

o Openbaar vervoer  
o Voorzie shuttles in centrumsteden 
o Parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen 
o Shop & Go-plaatsen voor het afhalen van bestellingen 
o Werk met voordeeltarieven of gratis parkeren om de aantrekkelijkheid te verhogen, 

ook bovengronds 
o Ondersteun dit door aanwezigheid van butlers, stewards, stadswachten of eventueel 

politie  
o Nudging: voorzie looplijnen in ondergrondse en bovengrondse parkings   

 

3.4 Communicatie  
 

✓ Communiceer duidelijk over de regels    
o Handleiding voor winkelende mensen  
o Afspraken en gevolgen voor het niet naleven van de afspraken 

 
✓ Handhaven van de regels 

o Onthaalbutlers 
o Stewards, stadswachten 
o Politie 
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4 Maak het winkelen (en later ook het horeca-bezoek) ook bij slecht 

weer zo aangenaam mogelijk (actieplan comfortabel winkelen en 

genieten) 
 

4.1 Voor UNIZO en de gemeente: sensibiliseer de winkels/horecazaken om na te den-

ken over hoe zij bij slecht weer hun klanten stijlvol (!), comfortabel en veilig laten 

wachten of hun bestellingen laten ophalen 
 

Opgelet voor het plaatsen van tijdelijke overkappingen, luifels of tentjes: 

Alles wat voor de zaak komt van “kleine werken” aan de kant van de straat moet een vergunning krijgen, 
ook op privé-grond, bvb een fietsenstalling. Dit geldt niet voor zij- en achterkant.  

Er bestaan wel vrijstellingen voor tijdelijke constructies met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, maar ook hier mag de rooilijn niet 
overschreden worden. 

Wanneer is er vrijstelling ? 

     niet langer dan vier keer dertig dagen per kalenderjaar blijven staan. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de 
periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen 
aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet  

     niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied 

     niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied 

     niet gepaard gaan met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of 
een wijziging van waterlichamen 

Probleem hierbij is dat elke begonnen 30 dagen telt voor een periode.  Je kan bvb niet het hele jaar door elk 
weekend zonder toelating een luifel of tentje zetten. 

Opmerking: dit wordt berekend per kalenderjaar. De winter 20-21 loopt alvast over 2 kalenderjaren 😊 
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4.2 Wat kan de handelaar doen, wat UNIZO en hoe kan de gemeente faciliteren ? 
 

4.2.1 Wat kan de handelaar doen ? 4.2.2 Hoe kan UNIZO, de gemeente/stad 

ondersteunen ? 
Het wachten kan comfortabeler door extra service te 
voorzien (afhaalfaciliteiten zoals automaten ed, inzet 
technologie) 
 
Wanneer er wordt gewerkt met een tentje of een 
andere wachtconstructie, moet deze stijlvol zijn en 
een meerwaarde betekenen voor de uitstraling van je  
zaak 

De gemeente kan voor bepaalde clusters en 
winkelstraten nadenken over  

- een eenvormig kleur- en materiaalge-
bruik, - 

- zelf materiaal ter beschikking stellen of 
uitlenen bij  een (lokale) leverancier van 
eventmateriaal 

- Voorzien van extra kortparkeerplaatsen 
om het de klanten zo gemakkelijk moge-
lijk te maken 

Overweeg om iets te ondernemen samen met je buur 
of winkelstraat  
 
Denk ook aan de fietsers: een overdekte 
fietsenstalling wordt, zeker bij slecht weer, sterk 
gewaardeerd 
 

UNIZO en de gemeente kunnen met clusters van 
winkels of winkelstraten bekijken welke 
gezamenlijke actie nodig is: 

- Eenvormigheid 
- Ter beschikking stellen materiaal 
- Samenhuur van materiaal bij (lokale) leve-

ranciers van event materiaal 
- Crowdcontrol en looplijnen op drukke 

momenten (ondersteuning door lokale 
eventbureau’s) 

- Shop&go, gratis bovengronds parkeren 

Doe op voorhand een aanvraag en hou rekening met 
volgende randvoorwaarden: 
Veiligheid (stormbestendig, luchtcirculatie gezien 
Corona) – check bij een professionele leverancier van 
tenten 
Voldoende doorgang voor de passanten (1.20m) 
Geen beschadigingen openbaar domein (wegnemen 
tegels, gaten boren…) 
Geen parkeerplaats innemen zonder toelating 

De gemeente of stad dient zich zo te organiseren 
dat aanvragen vlot verwerkt worden (soepele 
beoordeling, snel antwoord) 
 
Een eventuele inname openbaar domein dient ook 
kosteloos te zijn. 
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Ondersteuning 

door de 
gemeente/stad 

UNIZO samen met de 
gemeente/stad: 

sensibiliseren 
winkeliers/horeca: 

  

comfort voor oa fietsers 

wachten aan de zaak/ophalen 
bestellingen - crowdcontrol,  

stijlvolle oplossingen  

Winkelstraten en -
clusters: 

vlotte en kosteloze vergunning 

gezamenlijke acties rond  

wachtcomfort, looplijnen en 
crowdcontrol, 

aanbod materiaal, 

esthetiek , kortparkeerplaatsen 

Alleenstaande 
winkels/horeca: 

vlotte en kosteloze 
vergunning, 

aanbod materiaal, 

esthetiek 
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5 Enkele goede praktijken 
 

5.1 Zo pakt slagerij Henk uit Mariakerke bij Gent het aan 
 

Goed gevonden! 

De wachtrijen bij bakkers en slagers: we zijn ze 
ondertussen al wel gewoon, en zolang de zon schijnt 
malen de meeste mensen er niet echt om. Al was dat 
afgelopen weken misschien wel vaak anders. Wie in de 
gietende regen staat te wachten, zal vast minder goed 
gehumeurd van z'n boodschap thuiskomen. Slager Henk 
uit Mariakerke wil zijn klanten die kletsnatte haren 
besparen en vond er iets op. Wie daar niet meer in de 
winkel kan omdat er al teveel klanten staan, kan een 
bieper vragen en terug in z'n wagen gaan zitten. 
Wanneer het jouw beurt is, wordt je opgebiept.  
Innovatieve klantgerichtheid, noemen ze dat! 

 

5.2 De gemeente Oostkamp garandeert een soepele afhandeling procedure wacht-

ruimte voor handelszaken 

 

 

5.3 De stad Kortrijk zwengelt via haar actie “handelaars voor handelaars” de lokale 

economie aan 
 

https://onderneeminkortrijk.cmail19.com/t/View-

Email/y/A2EC05EC02C21A59/7FDAF84AEA57392CA4A88C2FAEAC43DE 

 

https://onderneeminkortrijk.cmail19.com/t/ViewEmail/y/A2EC05EC02C21A59/7FDAF84AEA57392CA4A88C2FAEAC43DE
https://onderneeminkortrijk.cmail19.com/t/ViewEmail/y/A2EC05EC02C21A59/7FDAF84AEA57392CA4A88C2FAEAC43DE
https://www.oostkamp.be/nieuwsdetail/6032/tijdelijk-tentjes-toegelaten-als-wachtruimte-vr-handelszaken
https://cdn.flxml.eu/lt-2170239810-b142cdac608e95c28353668aa3f1ffaccc48f4daedf21a5c

