
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, dinsdag 28 juli 2020 

 

Informatie brief voor de handelaars en ondernemers in #Woluwe1150 

 
1. Covid19. 

 
De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, is op 23 juli 
bijeengekomen om de balans op te maken van de gezondheidssituatie en om de nodige 
maatregelen te nemen met het oog op deze situatie. 
 
Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten fase 5 van de afbouw van de 
inperkingsmaatregelen niet te activeren.  
 
De NVR heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land 
zullen worden toegepast. 
 
• Naast de reeds geldende verplichtingen zal ook het dragen van het masker verplicht 
 zijn: 
 - op markten, rommelmarkten en kermissen; 
 - in winkelstraten en op alle particuliere of openbare drukbezochte plaatsen, zoals 
 gedefinieerd door de plaatselijke autoriteiten; 
 - in alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek; 
 - in HoReCa-vestigingen, behalve als er mensen aan tafel zitten. 
 
Het dragen van een masker wordt sterk aanbevolen in alle andere gevallen, met name in 
situaties waarin de veiligheidsafstanden niet kunnen worden aangehouden. 
 
• De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u00; 
• De klanten van de horeca zullen ook worden gevraagd contactgegevens achter te 
 laten, zodat zij bij een epidemiologische uitbraak snel op de hoogte kunnen worden 
 gesteld. Deze informatie wordt na 14 dagen verwijderd en mag niet voor andere 
 doeleinden dan epidemiebestrijding worden gebruikt. 
 
Via deze link kan u een voorbeeldformulier downloaden van de FOD Economie. 
 

In het algemeen werd besloten dat de controles zullen worden versterkt. 
Aangezien de epidemiologische situatie in de verschillende gemeenten van het land uiteenloopt, 
hebben de lokale autoriteiten een belangrijke rol te spelen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor


2. Projecten & steunmaatregelen van de gemeente. 

     De gemeente Sint-Pieters-Woluwe sluit zich aan bij 
     het project #MaZone. Het project geeft de handelaars 
s     de kans om via een online platform zijn artikelen te 
     verkopen, deze zouden dan via een fietskoerier 
     rondgebracht worden. 5 handelaars in #Woluwe1150 
     hebben zich al gratis aangesloten. 

     Geintresseerd ? 
     Contact : MaZone@groupeone.be  
     Meer info via onderstaande link   
     https://www.facebook.com/MaZoneBE 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Projecten & steunmaatregelen van de partners voor de handelaars. 

 De projectoproep Local & Together : een versterking van de lokale handelswijken  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep om de lokale 
handelsdynamiek te ondersteunen en het lokaal commercieel weefsel te versterken. 
Het heeft tot doel collectieve projecten op te zetten onder leiding van verenigingen 
van winkeliers en andere lokale spelers in een afgebakende handelswijk.  

Als u geïnteresseerd bent en goede ideeën hebt om in te dienen voor deze 
projectoproep, praat dan met de vertegenwoordigers van uw lokale 
winkeliersvereniging, die de enige autoriteit is die een "local & Together" dossier 
officieel kan indienen uiterlijk op 23 augustus 2020.  

Meer weten... 

 Lancering van de tweede projectoproep Zero Afval  

 De horeca en de voedingswinkels ondersteunen in het starten met zero-
 afvalpraktijken, dat is het doel van deze projectoproep. Zo'n 15 à 20 innoverende 
 projecten, zullen kunnen genieten van een financiering tussen de 2.500 en 15.000 
 euro alsook van begeleiding. Dien je project in voor 20 september!   

 Meer weten… 

We zijn verheugd de 13de editie van de rondreizende 
tentoonstelling aan te kondigen die kunstenaars en 
handelaars uit de gemeente Sint-Pieters-Woluwe 
samenbrengt, die vroeger bekend stond als “Kunst in de 
etalage”. Een nieuwe editie onder het teken van vernieuwing 
met de geboorte van een nieuwe naam: “KLINK”.  Een 
innovatieve, pittige en dynamische naam om het project 
nieuw leven in te blazen. 
 
Meer weten… 

https://www.facebook.com/MaZoneBE
https://1819.brussels/nl/blog/projectoproep-local-together
https://1819.brussels/nl/blog/lancering-van-de-tweede-projectoproep-zero-afval-voor-brusselse-horeca-en-voedingszaken
https://1819.brussels/nl/blog/lancering-van-de-tweede-projectoproep-zero-afval-voor-brusselse-horeca-en-voedingszaken
https://1819.brussels/nl/blog/lancering-van-de-tweede-projectoproep-zero-afval-voor-brusselse-horeca-en-voedingszaken
https://www.woluwe1150.be/nl/klink-2020-oproep-aan-de-deelnemers/


 Extra materiaal ter beschikking voor de terrassen van Brusselse cafés en restaurants  

 Om de café- en restauranthouders te ondersteunen in deze moeilijke tijden, hun 
 kosten te verminderen en aankopen voor eenmalig gebruik te vermijden, geeft het 
 Gewest hen de mogelijkheid om tot eind september bij de vzw Rock the City tafels en 
 stoelen te huren tegen voorkeursprijzen. De betaling moet pas na de zomer 
 gebeuren.   

  Meer weten... 

 

Verder blijft de Dienst Lokaal Economisch Leven van de gemeente tot uwer beschikking om uw 
vragen te beantwoorden, u te ondersteunen bij uw stappen en u te begeleiden in de verschillende 
fases van de afbouw van de inperkingsmaatregelen. U kunt ze bereiken op 02.773.07.82 of via e-mail 
(nstevens@woluwe1150.be). 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 
 
 
 
 
 

Antoine BERTRAND 
Schepen Lokaal Economisch leven 

https://1819.brussels/nl/blog/extra-materiaal-ter-beschikking-voor-de-terrassen-van-brusselse-cafes-en-restaurants

