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NieuwPittemEgem 

Vooraf 

We zien bij heel wat steden en gemeenten maatregelen die genomen worden om de impact 

van de coronacrisis te beperken. Echter in Pittem is het niet duidelijk welke maatregelen er 

genomen worden. 

We hebben prioritaire acties nodig op korte termijn en 

Duurzame maatregelen op lange termijn, na evaluatie van de impact op lokaal vlak en in 

functie van de bovenlokale maatregelen. 

De ondersteuning kan op verschillende vlakken : 

• Ondersteuning van de economische heropleving 

• Ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen 

• Ondersteuning van onze zorgsector 

• Ondersteuning van verenigingen, wijkcomités, Zotte Maandag-groepen en andere 

vrijetijdsorganisaties 

Dit alles in afstemming met en uitvoering van de acties vastgelegd in het meerjarenplan. 

Heel belangrijk hierbij is dat er een oefening gemaakt wordt hoeveel middelen de gemeente 

extra kan voorzien zonder de financiële gezondheid van de gemeente in gevaar te brengen. 

Vertrekkende vanaf het uit deze oefening bekomen budget kan dan gekeken worden welke 

middelen waar het meest dringend zijn en hoe die op de meest efficiënte manier kunnen 

worden ingezet. 

 

Vragen hierbij : 

Wat is er nu al geïnvesteerd aan maatregelen i.v.m. de coronacrisis? 

Kwam er geen communicatiemanager? Is dit reeds ingevuld? Wie neemt er nu die taak op 

hem? 

In het meerjarenplan, zonder budget: 

Actieplan: AP-71: We zetten in op het versterken van onze communicatie via een goede mix 

van kanalen. 

Actie: ACT-711: We stellen een communicatie medewerker aan om het 

communicatiebeleid te versterken. We stellen een communicatie medewerker aan 

om het communicatiebeleid te versterken. 

Actie: ACT-712: We ontwikkelen een communicatieplan dat alle communicatie naar 

de burger stroomlijnt. 

Zaken i.v.m. corona niet eenvoudig terug te vinden op de website. 

Hoe worden de oproepen naar dat nummer gecoördineerd? 
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Ondersteuning van de economische heropleving 

Een lokaal bestuur kan niet financieel instaan om omzetverlies en gedragswijzigingen van 

de consument (zoals online shoppen, spaargedrag) in totaliteit te compenseren. We kunnen 

wel informeren, focussen op dienstverlening en een raamwerk creëren voor een betere 

lokale economie. We kunnen inzetten op promotiecampagnes, ondersteuning geven bij 

heropeningen. We kunnen er ook voor zorgen dat onrust of onzekerheid bij de consument 

omgevormd wordt naar vertrouwen. 

Handel en horeca 

Financiële ondersteuningsmaatregelen 

Wat met de leegstandsbelasting op leegstaande handelspanden? 

Wat met de milieubelasting? 

Kan er extra ondersteuning komen voor handelsorganisaties zoals Unizo? 

 

Economische ondersteuningsmaatregelen 

Promotiecampagnes via affiches, sociale media … 

Ondersteuning voor KoopLokaal, WinkelHier 

Ondersteuning van HorecaComeback 

De Pittemse kadobon : een kadobon kan een meerkoop effect hebben, een bon voor 5 euro 

in de Horeca zorgt ervoor dat er meer gespendeerd wordt. 

Kan er een Pittemse bonnenkrant gemaakt worden?  

Of een spaarkaart formule? 

Moeten de Pittemse kadobonnen niet gepromoot worden bij onze lokale bedrijven, zodat 

personeel kan beloond worden met Pittemse kadobonnen? 

Oproepen naar solidariteit tussen de verschillende Pittemse handelaars?  

Op de website van de gemeente is het heel moeilijk om info terug te vinden voor de lokale 

ondernemer. Kan dit anders aangepakt worden? 

 

Ondersteuning veilig winkelen & social distancing 

Aanbieden van handgels, desinfecterende doekjes 

Winkelen op afspraak ondersteunen 

Online shop – digitale ondersteuning/opleiding 

Een heropstart van de Horeca gaat misschien gepaard met een aangepaste infrastructuur, 

kan daar ondersteuning voor komen? En beslissingen op korte termijn. 



  3 

 

 

NieuwPittemEgem 

Post-corona activiteiten of evenementen 

Komt er een alternatief, via een andere formule, voor onze Pittemse zomerse evenementen? 

Volledig afschaffen is het eenvoudigste, maar een alternatief bieden, met respect inzake 

regels sociale distancing dat is een alternatief. 

De Korte Keten markt was een succes, kan daar, zeker nu, geen gevolg op komen? 

Moet er later op het jaar geen kroegentocht georganiseerd worden?  

De Santébon uit Roeselare is een goed idee. Bij aankoop in een lokale winkel werk je met 

een spaarkaart te verbruiken in de lokale horeca. 

Moet er geen ondersteuning komen voor verenigingen die nieuwe evenementen 

organiseren, in samenwerking met de lokale horeca? 

Extra ondersteuning voor bestaande evenementen zoals Weekend van de Klant, Open 

Bedrijvendag 

KMO’s en land- en tuinbouwers 

Begeleiding maatregelen hogere overheden 

Is er ondersteuning voor de ondernemers mbt Vlaamse, federerale of Europese 

steunmaatregelen? Misschien kan dit in samenwerking met bestaande 

handelaarsorganisaties? 

Ondersteuning voor startups 

Een nieuwe zaak starten in coronatijd is niet eenvoudig. Kan er daar ondersteuning voor 

komen? Bijvoorbeeld lidgeld Unizo als steun. 

Lokale solidariteit 

Promotie voor de Pittemse kadobon als geschenk voor medewerkers 

Toerisme 

Zeker inschrijven op ‘Ik zomer West-Vlaams’ : 

https://www.west-vlaanderen.be/ik-zomer-west-vlaams 

Bestaande fiets en wandelroutes in de verf zetten, aangevuld met routes waarbij de lokale 

horeca langs het traject ligt. 

Eventueel een fietstocht langs lokale hoevewinkels en producenten 

De routes aanpassen mbt werken in de Egemstraat 

Oproep Geocaching initiatieven, fotozoektochten 

Moet er extra aandacht komen voor de verkeersveiligheid van de fietsers? 

https://www.west-vlaanderen.be/ik-zomer-west-vlaams
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Ondersteuning van de kwetsbare personen en 

gezinnen 

Onderwijs en opvang 

De kost voor onderwijs, opvang en speelpleinwerking kan een serieuze hap zijn uit het 

budget van kwetsbare gezinnen. Kan hier ondersteuning komen? Misschien met een 

aangepast tarief? 

Kinderen die extra zorg nodig hadden op school, krijgen dit nu niet meer. Kan er een daar 

ondersteuning komen voor logopedie, huiswerkbegeleiding en bijscholing? 

Geestelijke gezondheid – Eenzaamheid 

Wordt er iets gedaan voor de senioren, die geen bezoek ontvangen? In het begin was er 

een telefoontje naar de +80 jarigen, en sedertdien? Een kleine attentie voor alle mensen die 

alleen wonen zou bijvoorbeeld al een hele opsteker kunnen zijn voor hen. 

Wordt er iets gedaan voor de jongeren, die niet meer naar de sportvereniging, naar de 

jeugdvereniging, … kunnen? 

Pittemse vrijwilligers 

Er is nog maar pas een bedankingsfeest geweest, net voor de crisis. Maar een extra 

bedanking (misschien in de vorm van een Pittemse kadobon) zou hier voor bepaalde 

personen of groepen zeker op zijn plaats zijn.. 

 

 

Ondersteuning van onze zorgsector 

Ondersteuning van onze huisartsen, 
thuisverpleegkundigen, het WZC, kliniek Sint-Jozef 

Krijgen zij de nodige beschermingsproducten om veilig hun werk te doen? 

Moet de gemeente hier niet voorzien in een voorraad van beschermingsproducten? 

Kan dit vlotter mocht het probleem zich de volgende maanden/jaren opnieuw stellen? 
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Ondersteuning van verenigingen, wijkcomités, Zotte 

Maandag-groepen en andere vrijetijdsorganisaties 

Veel verenigingen hebben een inkomensverlies omdat ze hun activiteiten moesten 

stopzetten of omdat ze hun initiatief rond Zotte Maandag moeten annuleren. Tegelijkertijd 

zijn het net die verenigingen die zorgen dat er sociaal contact is, dat er gesport wordt en dat 

er activiteiten zijn waardoor de gemeente ‘leeft’. 

Digitale vrijetijdsplatform 

We zien heel veel initiatieven van de verenigingen die hun best doen om via sociale media 

de leden (en misschien toekomstige leden) bezig te houden. Ter ondersteuning zou dit 

kunnen gebundeld en aangemoedigd kunnen worden. 

Subsidies evenementen en verenigingen 

Wat met de voorziene ondersteuning/subsidies van geannuleerde evenementen? 

Kunnen de subsidies van de verenigingen herbekeken worden met een éénmalige 

verhoging ten gevolge van de crisis, eventueel gekoppeld aan een alternatieve activiteit? 

Kunnen er kortingen komen op gemeentelijke infrastructuur en materiaal? 

Jeugdverenigingen en hun zomerkampen 

Iedereen blij dat de zomerkampen terug kunnen doorgaan, echter moet dit in een aangepast 

kader. Om te voldoen aan de strenge veiligheidsvoorschriften moeten er ontsmettingsgels, 

mondmaskers en handschoenen aangekocht worden.. 

Kampterreinen liggen soms al jaren vast en zijn meestal niet aangepast aan de 

voorschriften. Door de opsplitsing in bubbels moet er extra materiaal aangekocht worden.  

Kampen worden grotendeels gefinancierd door evenementen of acties die nu afgelast 

werden, een ondersteuning dringt zich hier op. 

Sport 

Veel mensen zijn nu begonnen met sporten, het is nu dus het moment om onze aanwezige 

sportverenigingen te promoten. Het is ook nu het moment om onze aanwezige fiets, loop en 

wandelroutes in de verf te zetten. 

Kunnen geannuleerde activiteiten onder een andere vorm aangeboden worden? 

 


