Om de informatiedoorstroom naar handel en horeca in de stad te verbeteren,
verschijnt de nieuwsbrief Mechelen MeeMaken. Je ontvangt maandelijks
informatie over evenementen, bereikbaarheid, nieuwe handels- en
horecazaken … Het doel van dit alles: jou als ondernemer beter op de hoogte
houden en je daarbij opportuniteiten aanreiken.

De Mechelenbon: registreer jouw zaak
Je hebt het misschien al vernomen: Mechelen geeft haar
alleenstaande inwoners een korting op de afvaltaks door
middel van een Mechelenbon. Elke single krijgt een
Mechelenbon ter waarde van 25 euro om te besteden bij de
lokale middenstand. Het aantal Mechelenbons in omloop zal
dus aanzienlijk stijgen. Opgelet: deze singlebon zal er een
klein beetje anders uitzien dan de Mechelenbons van 5, 10
of 20 euro.
De geschenkbonnen van 5, 10 of 20 euro blijven voor iedereen te koop bij UIT
in Mechelen. Kopers en ontvangers van een bon kunnen de lijst met
deelnemende zaken hier raadplegen. De bons blijven een jaar geldig.

Uiteraard biedt de geschenkbon ook voor handelaars en horecazaken heel wat
voordelen. Dankzij de bon doen mensen nieuwe ontdekkingen in de stad
waardoor deelnemers nieuwe klanten aantrekken. Deelnemen is kosteloos en
je krijgt het bedrag van de uitgegeven bon volledig op je rekening gestort. Het
verbaast dan ook niet dat al 170 zaken voor de Mechelenbon kozen.

Jouw zaak registreren kan via deze link. Eenmaal je een profiel hebt
aangemaakt, dien je zélf tijdig via dit account de bon waarmee in je zaak
betaald werd, te registreren. (binnen 14 maanden na uitgiftedatum van de
bon) Het is niet aangewezen om de ontvangen bon zelf elders uit te geven
aangezien elke bon een unieke code heeft die slechts eenmaal gebruikt kan
worden.

Deadline: reserveer je kraam voor de lentebraderie
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei vindt van 10u tot 19u de jaarlijkse

lentebraderie plaats in de Mechelse binnenstad.

Mechelen MeeMaken vzw wil samen met alle handelaars van de lentebraderie
een echt succes maken. Daarom lanceert ze een warme oproep aan iedereen
om actief deel te nemen aan de braderie en biedt ze de mogelijkheid om via de
vzw één of meerdere kramen van de firma TEBO te reserveren (4 meter
lang) aan slechts 40 euro per kraam.

Een kraam reserveren kan in de winkels van een van de braderiemedewerkers
(Birgitte van de Graaff van Schoenen Gentry, Bruul 61; Eva Ellegeest van
Lingerie Claire, IJzerenleen 12 of Guy Van Lint van Taro’s boetiek, Onze-LieveVrouwe-straat 13) of via het emailadres mechelenmeemaken@mechelen.be bij
projectmedewerker Evelien Morreel. Inschrijven kan tot en met zondag 23
april.

Bevraging Mechelen Kinderstad
Om de kwaliteit van Mechelen Kinderstad nog te verbeteren, willen we je
vragen deze bevraging rond kindvriendelijkheid in te vullen en zo veel mogelijk te
delen via al jullie kanalen.

Vergeet er dan zeker niet bij te vermelden dat er mooie prijzen te winnen zijn
via de Facebookpagina van Mechelen Kinderstad. De bevraging loopt tot 10 mei.

Alvast bedankt, namens alle kinderen uit Mechelen.

Digitale klantenkaart
In veel steden worden traditionele spaar- en klantenkaarten tegenwoordig
vervangen door digitale spaarkaarten of apps. Verschillende merken bieden de
mogelijkheid aan om bij hen aan te sluiten en klanten in jouw zaak en die van
collega’s punten te laten verzamelen in ruil voor mooie beloningen.

Om de eenheid en verbinding tussen de handel en horeca in Mechelen te
vergoten, kiezen alle ondernemers in de stad natuurlijk het beste unaniem voor
hetzelfde platform. Mechelen MeeMaken vzw bekijkt en vergelijkt de komende
maanden samen met de stad de verschillende mogelijkheden en informeert

jullie zo snel mogelijk over haar bevindingen.

Infoavond reglementering pop-ups
Een pop-up is de manier bij uitstek voor startende ondernemers om hun
concept een eerste keer uit te testen zonder al te veel risico’s te lopen.

Mest vzw begeleidt starters hierbij. Tegelijk verminderen pop-ups de leegstand
in de stad aanzienlijk. Tot voor kort bestond er echter geen duidelijk juridisch
kader voor de huur van een pand in het kader van een pop-up. Het decreet
‘Houdende huur van korte duur voor handel en ambacht’, dat op 1 september
2016 in werking trad, bracht hiervoor een oplossing door te voorzien in een
specifiek huurregime voor pop-upshops in Vlaanderen.

Een toelichting bij dit nieuwe decreet en bij de werking van Mest vzw wordt
gegeven op woensdag 26 april. Meer info en de inschrijvingsmodule vind je
hier.

Wat? Infoavond reglementering pop-ups en werking Mest vzw
Wanneer? 26 april van 19u tot 21u
Waar? Hendrik Consciencestraat 56, 2800 Mechelen
Voor wie? Eigenaars van winkelpanden, starters en andere geïnteresseerden

Evenementenkalender
De komende maanden valt er weer heel wat te beleven in
onze binnenstad. Hierbij de belangrijkste evenementen even
op een rij.



Openingsfeest Festival Van Vlaanderen

22 april van 12u tot 19u,

Cultuurplein


Vespa criterium Ronde Van Vlaanderen



Speeldag

7 mei, verschillende locaties



Pannavoetbaltornooi

14 mei, 13u, Veemarkt



Hanswijkprocessie

21 mei, binnenstad



Lentebraderie

30 april, 16u, Grote Markt

26, 27 mei, 10-19u,

winkeldriehoek


Kom op tegen Kanker 1000 km



Klokkenwerpen



Winkelzondag solden



Dijlefeesten

8 - 10 juli, Vismarkt en Melaan



Mechelen zingt

11 juli, 19.30u, Grote Markt



Bal Populaire

21 juli, 20u, Grote Markt



Kinderstrand

8 - 10 augustus, Grote Markt



Vispop

25 tot 28 mei, Grote Markt
10 juni, 16.30u, Grote Markt
2 juli, binnenstad

6 augustus, Vismarkt en

Haverwerf


Maanrock



Herfstbraderie

26 – 28 augustus, binnenstad
9 – 10 september,

winkeldriehoek


Uit zonder Uitlaat

17 september, 12u – 19u,

binnenstad


Bierfestival
binnenplein stadhuis

29 september – 1 oktober,
Vanaf 30 september ook

Grote Markt
13 – 15 oktober, binnenstad



Warm Welkom Weekend



Black Friday avondshopping

24 november, binnenstad



Winkelzondagen Kerstshopping

17, 24 en 31 december,

binnenstad
Deze lijst met evenementen is niet exhaustief. Meer evenementen vind je via
deze link.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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