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1.

2 december 2020 – van 20.00u tot 22u34

Goedkeuring verslag commissie 7 oktober 2020.

Het verslag wordt goedgekeurd. Mevrouw Delvoye stelt een gebrek aan uniformiteit vast
tussen de verslagen van verschillende commissies in het noteren van de vragen. Er wordt
gevraagd om in dit verslag de vragen beknopt te noteren. Deze vraag werd teruggekoppeld
binnen de stadsorganisatie. De afspraken omtrent een bondig beslissingsverslag blijven
behouden.

2.

Bespreking ‘Lokale Covid-19 maatregelen Mechelse Horeca en winkeliers’ in
aanwezigheid van Christian Michiels - Horeca Mechelen en Geert Milis Mechelen Meemaken.

Dhrn. C. Michiels en G. Milis lichten aan de hand van een ppt toe hoe de crisis de Mechels
horeca en winkeliers getroffen heeft en wat het effect was van de lokale maatregelen waarna
er ruimte is voor vragen en ook volgende suggesties/afspraken:
- Koopzondagen worden uitgetest in een proefperiode. Er volgt een evaluatie door de
handelaars in 2021.
- Schepen Geypen geeft aan dat de stad van in het begin opengestaan heeft voor de
suggesties vanuit horeca en handel en dat blijft doen. Suggesties blijven welkom, ook
vanuit de commissie. Er wordt gesuggereerd om zeker mensen te blijven stimuleren om
langs te komen, om in Mechelen lokaal te winkelen en te verbruiken. Promo blijft nodig
(instagram, facebook: laat weten dat je lokaal shopt en horeca steunt). Providers
bieden zelf ook hulp aan om webshops op te starten.

3.

Stand van zaken Masterplan Ragheno (toelichting door Sofie Kuylen en Els
Nulens - Projecten & Planning).

Mevr. E. Nulens en S. Kuylen lichten de stand van zaken m.b.t. masterplan Ragheno toe aan
de hand van een ppt die ter beschikking zal gesteld worden van de commissieleden. Na enkele
vragen wordt dit punt afgerond.
Verslaggever: Veerle Costermans, directeur Integraal Stedelijk Beleid

