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:

- Belangrijk: gewijzigde wetgeving afvalophaling
- evenementenkalender 2018
- 100 gratis tickets voor de Mechelse Troef-uitreiking
- scoor jouw #2800love T-shirt
- winkelwandeltentoonstelling Sjarabang
- standhouders Oudjaar gezocht

Opgelet: belangrijke wijziging in de wet rond
afvalinzameling!
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de wetgeving omtrent de afvalinzameling. Met
deze wijziging wil men de bedrijfsafvalberg met 15% verkleinen. Deze wijziging
in de wetgeving heeft enkele veranderingen voor de afvalinzameling als gevolg.

Wat is de impact voor handel & horeca?



Enkel vergelijkbaar bedrijfsafval zal nog opgehaald worden door
IVAREM. Dat is het afval dat in aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met

het huishoudelijk afval. De maxima die nog worden opgehaald door
IVAREM voor restafval, PMD en P&K zijn de volgende:



Handels- en horecazaken die een groter volume afval produceren
zullen geen beroep meer kunnen doen op de wekelijkse
afvalinzameling van IVAREM. Zij dienen een overeenkomst af te
sluiten met een privébedrijf voor het ophalen van hun bedrijfsafval.



De dubbele inzameling van restafval in het handelskerngebied wordt
afgeschaft. Vanaf 1 januari 2018 zal wekelijks 1 keer het restafval door
IVAREM opgehaald worden en dit op vrijdag voor het
handelskerngebied. Straten buiten het kerngebied behouden hun vaste
ophaaldag.

Voor meer informatie kan je terecht bij IVAREM via het nummer 0800 90 441 of
info@ivarem.be.

De afvalkalender wordt binnenkort door IVAREM bezorgd. Kijk dus goed na
welke wijzigingen werden doorgevoerd.

Evenementenkalender Mechelen MeeMaken vzw

Na evaluatie van het huidige jaar en na overleg met een aantal
vertegenwoordigers van de grote ketens in Mechelen en goedkeuring van het
college van burgemeester en schepenen, stelde de Raad van Bestuur van

Mechelen MeeMaken volgende (shopping)kalender voor 2018 op.



Zondag 7 januari 2018: soldenzondag



Woensdag 14 februari: Valentijnsactie (geen evenement)



16, 17, 18 maart: Warm Welkom Weekend met koopzondag



11, 12 mei: lentebraderie



1 juli: soldenzondag



7, 8, (9) september: herfstbraderie: koopzondag staat nog ter discussie



6, 7 oktober: weekend van de klant + Warm Welkom Weeken met
koopzondag



23 november: Black Friday avondshopping



Eindejaar: koopzondagen op 16, 23 en 30 december

Voorlopig is het aantal koopzondag dus beperkt tot 8 zondagen.

100 gratis tickets voor de Mechelse Troef-uitreiking

Op 13 december 2017 organiseert Unizo Mechelen - in samenwerking met
Mechelen MeeMaken vzw - de Mechelse Troef-prijsuitreiking. Tijdens dit
netwerkevent met walking diner worden in vier categorieën prijzen uitgereikt:

- ondernemer van het jaar
- starter van het jaar
- lifetime achievement award
- Mechelaar van het jaar

Naar verluidt zouden er al veel ondernemers genomineerd zijn, maar weinig
handelaars. Dat kunnen we als fiere Mechelse handelaars niet laten gebeuren!
Surf dus als de bliksem naar www.mechelsetroef.be om jouw favorieten te
nomineren.Je dient voor de vier categorieën een nominatie in te geven.

Daarnaast kan je natuurlijk ook zelf aanwezig zijn op dit event. Tickets kosten
70 euro (inclusief een all-in walking dinner met uitgebreid buffet en dranken
samengesteld door Mechelse handelaars en horeca).

Mechelen MeeMaken vzw schenkt 100 tickets gratis weg aan haar
handelaars en horecaondernemers met een maximum van 1 gratis ticket per
zaak. Wil je je partner meenemen, dan dient hij of zij een betalend ticket aan te
kopen.

Je gratis ticket claimen doe je door een mail te sturen naar
mechelenmeemaken@mechelen.be. Wees snel, het aantal tickets is beperkt. Je
betalende ticket reserveer je via de website van Mechelse troef zelf.

Graag willen we vragen dat wie een ticket reserveert, ook effectief aanwezig is
op deze avond. Dat we 100 tickets gratis weggeven, wil niet zeggen dat ze voor
Mechelen MeeMaken gratis zijn. Indien je dus niet komt opdagen, betekent dit
voor de vzw verloren geld.

Scoor jouw #2800love T-shirt

Om de samenhorigheid onder de Mechelse handelaars en horecaondernemers te bevorderen en om ons als een eensgezind handelsapparaat
en fiere Mechelaars aan onze bezoekers te tonen, liet Mechelen MeeMaken
vzw 1000 T-shirts maken met het opschrift #2800love.

Voor elke zaak hebben we twee exemplaren voorzien. De bedoeling is niet
deze elke dag te dragen, maar wel op onze evenementen als Black Friday,
Warm Welkom Weekends ... Ze op een andere manier tentoon stellen (vb. op
een etalagepop) mag natuurlijk ook.

De T-shirts kunnen afgehaald worden bij Conventus, Geitestraat 32, op
volgende momenten:
- dinsdag 14 november van 14u - 18u
- woensdag 15 november van 8u - 12u

- donderdag 16 november van 8u - 12u
- vrijdag 17 november van 8u - 12u
of buiten deze tijdstippen op afspraak met Kurt Biesemans (0484 69 84 94)

Wie zich inschreef voor Black Friday kan op deze momenten eveneens het
promomateriaal (raamstickers) hiervoor komen ophalen. En dan hopen wij dat
tijdens dit event de T-shirts al talrijk in het straatbeeld aanwezig zullen zijn.

Nieuwe winkelwandeltentoonstelling Sjarabang
In maart 2018 pakt vzw Sjarabang opnieuw uit met een
winkelwandeltentoonstelling. Het concept is nog steeds hetzelfde: kleurrijke
polyester beelden van dieren worden over heel de stad tentoon gesteld in
uitstalramen van handelszaken.

Voor 2018 kozen ze voor beelden van mussen en olifanten. De
tentoonstelling zal dan ook toepasselijk 'Van een mus een olifant maken' heten.
De normale prijs voor een beeld bedraagt 35 euro, maar omdat Mechelen
MeeMaken vzw per deelnemende zaak 15 euro bijlegt, kost een beeld jou als
handelaar slechts 20 euro.

Wat zijn de voordelen van deze investering voor jouw zaak?

- je steunt een goed doel. Dit project bezorgt mensen met een handicap enkele
dagen een zinvolle activiteit, wat bijdraagt aan hun eigenwaarde
- een decoratief element in je etalage
- deelnemende zaken worden vermeld in de winkelwandelbrochure
- bezoekers die deze wandeling afleggen ontdekken nieuwe handelszaken,
kinderen worden aangetrokken door de kleurrijke dieren.

Op 20 en 21 november doen de mensen van Sjarabang hun rondgang langs

geïnteresseerde handelaars. Ze starten bij de deelnemers van voorgaande
jaren, maar wil je alvast je interesse kenbaar maken, dan kan dat door te
mailen naar info@sjarabangvzw.be.

Gezocht: horeca-invulling chalets Oudejaarsavond
Net zoals de voorbije jaren biedt mmMechelenfeest (Mechelen Houdt Je
Warm) opnieuw de mogelijkheid om een ‘chalet’ op de Grote Markt in te vullen
met een horecaconcept tijdens Oudejaarsnacht (31 december). Er zijn vijf
chalets beschikbaar die ingevuld kunnen worden met een horeca-concept
tussen 23.00 en 03.00 uur.

Wie interesse heeft, gelieve voor zondag 10 december in te schrijven op
volgend e-mail adres: anthony.mistiaen@mechelen.be. Nadien zullen de
praktische zaken verder worden afgesproken.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be

