
WERKGROEP 
RELANCEPLAN 

LO K A L E  E C O N O M I E  &  H A N D E L

VERSLAG OVERLEG 29.10.2020 



Wat kan  
gemeente Lennik 

doen om onze
ondernemers 

te helpen?



agenda
29.10.2020

aanwezig 
online via Teams

Evaluatie genomen maatregelen
 o digitaal platform www.ikkoopinlennik.be
 o  Coronawaardebon (€ 10) voor elk Lenniks gezin te besteden in 2020 

bij de deelnemende Lennikse handels- en horecazaken 
 o elk Lenniks gezin krijgt gratis een winkeltas ‘Winkelen in Lennik’
 o  ter beschikking stellen sensibiliseringsmateriaal (stoepborden, 

affiches,…)
 o plaatsen bloementorens in de dorpskernen
 o niet innen van standplaats marktramers/kermissen
 

Voorstellen toekomstige maatregelen
 o voorstel  budget uitvoering relanceplan 
 o  een deel van extra subsidies voor de verenigingen laten terugvloeien 

naar de Lennikse handelaar
 o  inname openbaar domein
 o  aanpassen parkeerbeleid
 o  extra sensibiliseringsmateriaal
 o  App Pajottenland
 o  ...

Varia
 o Plaatsen van een postautomaat in Lennik
 o Plaatsen van tenten op openbaar domein

o Veerle Borremans 
o Irina De Knop
o Kaat Derijck
o Isabelle Duerinckx
o Peter Geeroms 
o Linda Houben
o Déborah Jacobs
o Marc Mahieu
o Jo Massaer
o Nicole Segers
o Filip Verhaegen
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Evaluatie 

genomen maatregelen 



 digitaal platform www.ikkoopinlennik.be

>>  64 handelszaken reeds geregistreerd
>> mei-juni:  5400 paginaweergaven, 46 seconden gemiddelde bezoektijd
>> juli-aug:  1400 paginaweergaven, 40 seconden gemiddelde bezoektijd
>> sept-okt:  574 paginaweergaven, 48 seconden gemiddelde bezoektijd
>>  De werkgroep vindt het platform www.ikkoopinlennik.be positief en 

vraagt om dit platform zoveel mogelijk te versterken door toename 
aantal handelszaken, maar zeker ook door het zoveel mogelijk te 
promoten. Ook bekijken of er andere kanalen mogelijk zijn zoals bv. 
Facebook, Instagram, App,... (zie ook verder) of initiatieven om aanbod 
permanent in de kijker te zetten.



 coronawaardebon
>>  €10 per Lenniks gezin - 4000 stuks, te besteden in 2020
>>  reeds 880 waardebonnen  ingediend door Lennikse horeca- en handelszaken

€ 10

w a a r d e b o n
geldig tot  en met 31 december 2020

inruilbaar bij Lennikse handelszaken 
Handelaars: deze bon innen bij de gemeente Lennik 

geschonken door gemeente Lennik              

>>  Onderzoek i.o.v. Unizo naar zin en onzin van de waardebon. Checklist:
Is onze bon gratis?
Krijgt iedereen een bon?
Hebben we alle drempels om een bon te verkrijgen weggenomen?
Is het bedrag van de bon laag genoeg (5€)?
Komt het geld van de bonnen bij de hardst getroffen handelaars terecht?
Hebben we het minimum te besteden bedrag zo laag mogelijk gehouden?
Hebben we het aantal te gebruiken bonnen per aankoop beperkt tot één?
Hebben we het gebruik van de bonnen beperkt in de tijd (1 tot 2 maanden)?
Ondersteunen we de periode waarin de bonnen gebruikt kunnen worden met een positieve campagne?
Is het gebruik van bonnen zowel voor gebruikers als voor ontvangers erg eenvoudig?



>>  Waar besteden Lennikenaren hun coronawaardebon?  

dierenspeciaalzaak/plantencentrum/ 
tuincentrum = 7%

overige =  12%

supermarkt = 18%

traiteur/slager/bakker = 28%
kapsalon/beauty = 5%

mode = 4%

horeca =  20%

apotheek = 6%



>>  De werkgroep is zeer tevreden met de financiële injectie onder de vorm van de 
coronawaardebon.

>>  Aanbeveling om de drempel tot gebruik ervan zo laag mogelijk te houden. In die 
zin is een papieren versie wel handig omdat deze in tegenstelling tot een digitale 
bon geen installatie van software/app vergt bij zowel de klant als de handelaar.

>>  Aandachtspunt: Bij een eventuele herhaling zorgen dat de uitgiftetermijn 
voldoende kort is. Bv 2 maanden ipv 6 maanden.

>>  Positief is ook dat op basis van een analyse van de eerste cijfers blijkt dat de bon 
verspreid over de verschillende sectoren wordt besteed.



 sensibiliseringsmateriaal ter  beschikking stellen

 gadgets ter vervanging van Lennik Inspireert

>>  affiches
>>  50 stoepborden

>>  4000 gratis winkeltassen
>>  Zo wordt platform 

www.ikkoopinlennik.be  
opnieuw gepromoot.

Respecteer  
onze veiligheidsregels,  

voor jouw veiligheid  
en die van de andere klanten

Geef het voorbeeld, stop het virus.  

Blijf thuis als je ziek bent. 

Ontsmet je handen.

Hou 1,5 meter afstand.

Blijf maximaal 30 minuten. 

Kom zoveel mogelijk  
alleen. 

Betaal met de kaart.  

Draag een mondmasker.

Volg de aanwijzingen. 

www.ikkoopinlennik.be

Steun de Lennikse handelaars

maximum                     klanten 



 niet innen van ondernemersbelastingen

promotie/beleving van lokaal winkelen

communicatie/info lokale handels- en horecazaken

 >> Standplaatsgeld markten niet innen voor 2e helft 2020 
>> geen belasting voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken
>> geen belasting voor terrasvergunningen (inname openbaar domein)

>>  budget voor Facebookcampagne www.ikkoopinlennik.be
>>  plaatsen bloementorens in dorpskern Sint-Kwintens-Lennik

>>  via www.lennik.be/corona, sociale media, ...
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Voorstellen

nieuwe maatregelen 



   >> extra budget relanceplan  
Voorstel budget meerjarenbeleidsplan om een éénmalige financiële injectie te voorzien 

om een relanceplan uit te werken  
 

>> extra budget promotieplan 
Voeren van een grootschalige promotiecampagne om de lokale economie  

uitgebreid en permanent te promoten



 >> subsidie Lennikse verenigingen koppelen aan coronawaardebon 
€ 20.000 van de extra € 94.000 subsidies vanuit de Vlaamse Overheid  

verdelen onder de verenigingen onder de vorm van Lennikse waardebonnen



>> parkeerbeleid (tijdelijk) aanpassen 

betalend parkeren tijdelijk opschorten?

Markt wordt blauwe zone ipv betalend parkeren om toch nog voldoende rotatie te waarborgen? 
betalend parkeren permanent afschaffen tijdens (de periode rond) de feestdagen?

>> De werkgroep vraagt om het parkeerbeleid zo duidelijk mogelijk te houden.  
Tijdelijk gratis parkeren of overschakelen naar blauwe zone is in die zin niet  

aangewezen. Vraag om huidig parkeerbeleid ongewijzigd te laten.

>> Wel is er de vraag om de (herhaalde) problemen met de parkeermeters  
sneller en kordater op te lossen zodat er geen onduidelijke situaties ontstaan.



>> promocampagne lokaal winkelen 
herhaalde promotie www.ikkoopinlennik.be: FB, adverteren take-away, ... 

vernieuwe brochure thuisverkoop om aanbod van thuisverkoop te stimuleren 
Lennik magazine uitbrengen met aanbod, interviews,...

>>  De werkgroep vindt het platform www.ikkoopinlennik.be positief en vraagt 
om dit platform zoveel mogelijk te promoten. Ook via andere kanalen om 
nieuwe doelgroepen aan te boren. Bv Instagram, Facebook,... of initiatieven 
om aanbod permanent in de kijker te zetten.

 



 >> App Pajottenland
Momenteel loopt er een subisdieaanvraag vanuit provincie Vlaams-Brabant en Pajottenland+ 

voor de ontwikkeling van een Pajottenland APP voor de 17 gemeenten in het Pajottenland.  
Deze APP is heel breed en heeft naast een communicatieve, toeristische,... insteek ook een 

economisch luik waarbij de lokale economie wordt gepromoot. Concreet zullen ondernemers 
hier hun aanbod kunnen promoten, acties opzetten, eventuele webshop opzetten,...  

Mits goedkeuring is de ontwikkeling voorzien tegen de zomer van 2021. 



>> inname openbaar domein 
gratis plaatsen van tenten/terrasen waar mogelijk en onder voorwaarden? 

ondersteunend materiaal voorzien om klanten comfortabel buiten te laten wachten, bv. paraplu’s?



>> gerichte premies/ondersteuning/ 
 verminderen belastingen

Sommige gemeenten & steden geven gerichte premies aan de hardst getroffen sectoren. 
Ze baseren zich hiervoor op de voorwaarden (omzetverlies/verplichte sluiting) van de compensatiepremie, 

ondersteuningspremie, hinderpremie,...?

bv 1. Feel Good bon specifiek gericht op je beter in je vel te voelen (schoonheidsbehandeling, fitness, 
yoga, personal coach,...)



 >> extra sensibiliseringsmateriaal?  
 >> extra veiligheidsmateriaal? 



>> organiseren evenement

Kerst aangenaam maken voor de Lennikenaren door bv:

lichtjes te voorzien in de aangeboden kerstbomen

etalages in te kleden

lichtwandeling ?

>> Project Licht in Lennik om Lennikenaren licht te bieden in deze donkere tijden.  
In nauw overleg met de Lennikse handelaars zorgen voor een lichtvol eindejaar  

waar het aangenaam vertoeven is voor de klant.  



>> postautomaat op de Markt: Geen behoefte voor pakjesautomaat op de Markt. Al vrij veel 
mogelijkheden in Lennik. Meer lokale economie proberen te stimuleren.

>> Zwerfvuil: voetpaden voldoende vaak opruimen
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Varia


