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

In deze nieuwsbrief:

- Toeristische erkenning: gevolgen voor handel & horeca
- Gezocht: investeerder en uitbater nieuwe Hof van Cortenbach
- Reminder: doe mee aan Black Friday

Toeristische erkenning: geen wildgroei aan koopzondagen

Je hebt het wellicht al vernomen in de pers: Mechelen is sinds kort erkend als
toeristisch centrum. Deze erkenning is officieel vanaf 22 oktober en heeft als
belangrijkste gevolg voor de handelaars dat het college van burgemeester en
schepenen 15 maal per jaar een afwijking kan toestaan op de zondagsrust.
Waar het vroeger slechts 6 zondagen per jaar toegestaan was om personeel te
werk te stellen, is dat nu maximaal 15 keer per jaar.

In tegenstelling tot andere toeristische centra zoals Antwerpen en Brussel, is
het in Mechelen niet de bedoeling om een maandelijkse koopzondag in te
lassen. Het is evenmin de bedoeling dat individuele zaken besluiten om op
willekeurige zondagen hun deuren open te zwaaien. Afwijkingen op de
zondagsrust moeten immers nog steeds aangevraagd worden bij en
goedgekeurd worden door het college.

In samenspraak met de stad stelt Mechelen MeeMaken vzw een kalender met
activiteiten samen, waaronder ook koopzondagen. De kalender voor 2018 ligt
nog niet helemaal vast, maar zal in november gecommuniceerd worden. Wie

vreest voor een wildgroei aan koopzondagen, stellen we gerust: 2018 zal niet
markant meer koopzondagen bevatten dan 2017.

Opgelet! Deze afwijking beperkt zich tot de zone binnen de vesten aangevuld
met de straten rondom het station.

Opgelet! Zaakvoerders die in hun arbeidsovereenkomsten een beperking
hebben vastgelegd met betrekking tot het aantal afwijkingen op de wekelijkse
rustdag, dienen die CAO's aan te passen, willen ze van extra afwijkingen op de
zondagsrust gebruik maken.

Gezocht: investeerder en uitbater van Hof van Cortenbach

Momenteel wordt er volop gewerkt aan de Cortenbachsite, met de restauratie
van het Hof van Cortenbach als hoogtepunt. De restauratie duurt tot maart
2018. Nadien krijgt het voormalige stadpaleis een nieuwe invulling.

Stad Mechelen wil aan het gebouw graag een publieke functie geven die past

bij de erfgoedwaarde én de omgeving en geeft de voorkeur aan een horecainvulling in combinatie met meerdere publiek toegankelijke verdiepingen.

De stad zoekt nu een privépartner voor de herbestemming, de verdere
interieurrestauratie, inrichting en uitbating. Geïnteresseerden kunnen zich tot
22 december 2017 kandidaat stellen aan de hand van de 'Leidraad tot
vervreemding en herbestemming van het Hof van Cortenbach’. Meer info vind
je hier.

Reminder: schrijf je in voor Black Friday

Op 24 november 2017 van 16u tot 20u organiseert Mechelen MeeMaken vzw
voor de eerste keer een Black Friday-geïnspireerde avondshopping. In Amerika
staan mensen op die dag uren in de rij en verpletteren ze elkaar haast om hun
favoriete koopjes te scoren.

Mechelen MeeMaken vzw geeft aan dit event haar eigen invulling. We
stimuleren handelaars en andere sectoren (horeca, hotels) om hun klanten die
avond extra te verwennen zodat ze geprikkeld worden om ook hun
eindejaarsaankopen in Mechelen te doen. Kortingen, geschenken, een gratis
staal of gadget, een wedstrijdactie, een Black Friday-menu of cocktail? Jij
bepaalt hoe je Black Friday invult en wij zorgen voor de communicatie.

Schrijf je snel in en laat weten welke actie jij onderneemt op 24 november door
een mail te sturen naar mechelenmeemaken@mechelen.be, bij voorkeur voor
10 november.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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