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Extra infosessie promotaks en werking Mechelen
MeeMaken vzw op 12 april
Je hebt het al gemerkt: er waait een nieuwe wind door Mechelen! Er vallen
nieuwsbrieven in je mailbox, shoppingevents als het Warm Welkom Weekend
en de braderie worden nu georganiseerd door Mechelen MeeMaken vzw en je
betaalt dit jaar voor het eerst een taks om Mechelen mee te promoten als
winkelstad. Toch blijven velen nog met vragen zitten: waarom moet ik die
promotaks betalen en wat doet die vzw nu precies? Daarom organiseert
Mechelen MeeMaken vzw in samenwerking met de stad een extra infosessie
over dit thema op woensdag 12 april.

Als handelaar of horecaondernemer word je elke dag met nieuwe uitdagingen
geconfronteerd. Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het
noodzakelijk dat stad en ondernemers samenwerken. Door gezamenlijke acties
tussen ondernemers en de stad (cultuur, toerisme, stadsontwikkeling …) en
tussen ondernemers onderling zorgen we ervoor dat bezoekers altijd wel een
goede
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Om het unieke verhaal van Mechelen nog meer in de kijker te zetten vraagt de

stad sinds dit jaar een verplichte promobijdrage aan alle ondernemers in het
kernwinkelgebied, binnen de ring en de stationsomgeving. De opbrengst van
die taks wordt opnieuw geïnvesteerd in de lokale economie, in Mechelen
Winkelstad. De doelen die hierbij voorop gesteld worden, liggen jou als
ondernemer even na aan het hart als de stad. Samen willen we de
totaalbeleving in de stad optimaliseren, de bezoekersaantallen verhogen en de
bereikbaarheid

verbeteren.
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Uiteraard roept deze overgang een aantal vragen op. Daarom werden er begin
dit jaar al enkele infosessies gegeven waarin de aanleiding, de doelen, de
tarieven en de voorwaarden van deze promotaks verder toegelicht werden,
alsook de manieren waarop we jou als ondernemer zullen betrekken bij de
herinvestering van de taks in de sector. Heb je een infosessie gemist of zit je
nog met vragen? Kom dan naar de extra infosessie op 12 april in De Zeeridder.
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Waar? De Panoramazaal op de vierde verdieping van gebouw De Zeeridder,
Befferstraat

25,

2800

Mechelen.

Inschrijven kan tot en met zondag 9 april door een mailtje te sturen naar
mechelenmeemaken@mechelen.be
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