NDK Pelt: Focusgroep 2: Handelaars, horeca, pandeigenaars, makelaars – 30/09/2019 – CC Palethe
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Wendy Vandeput – Unizo
Sofie Beks – Handelaar
Carin Jansen – Handelaar
Lieve Van Gestel – Handelaar
Frank Verheijden – Voorzitter Unizo Pelt
Veronic Duysters – Ambtenaar omgevingsbalie Pelt
Tinneke Mast – Handelaar
Karolien Vandervelden - Handelaar
Kurt Vanendert - Handelaar
Frederik Claes – Handelaar
Raf Drieskens – Schepen lokale economie Pelt
Elly Loenders – Handelaar
Ines Joosten - Handelaar
Eddy Evens - Handelaar
Michel Sleurs - Handelaar
Peter Fransen – Handelaar
Rik Cuyvers - Handelaar
Veronique Reekmans – Diensthoofd omgevingsbalie Pelt
Mathias Declerck – ABM/ Projectcoördinator NDK Pelt
Lies Daenen – Beleaf/Projectteam NDK Pelt

Inhoud
•

Inleiding Raf Drieskens – schepen lokale economie

•

Kennismakingsronde: Wie is wie en wat zijn de verwachtingen?
o We onderscheiden een gevarieerde groep aan ondernemers met uiteenlopende
activiteiten, van het maken/verkopen van juwelen over optiekzaken, modewinkels
en verzekeringskantoren naar escaperooms en projectontwikkelaars
o De aanwezigen zijn vooral op zoek naar:
▪ Meer samenwerking (4x)
▪ Betere communicatie/aanspreekpunt tussen handelaars en gemeente (2x)
▪ Wat is het DNA nu juist
▪ Inspiratie voor juiste invulling stadsvernieuwingsprojecten (zoals bvb. De
invulling van ‘De Vakschool’
▪ Hoe 3 kernen (Overpelt, Neerpelt, De Koel) en tussenliggende Leopoldlaan
samenbrengen? (3x)
▪ Hoe ziet de toekomstige positionering van Pelt in de regio er uit?
▪ Hoe ziet de toekomstige kern van Pelt er uit en wat is de afbakening?
▪ Wat zijn de mogelijkheden (assortiment/branche) voor nieuwe
ontwikkelingen (2x)
▪ Wat brengt de toekomst?

o

Een aantal opvallendheden:
▪ Een aantal ondernemers zijn gestart vanuit een hobby en vinden in Pelt (en
vaak ook tot ruim daarbuiten) klantenpotentieel voor hun nicheproducten
▪ Heel wat handelaars zijn reeds verschillende jaren gevestigd in Pelt en
hebben een klantenbereik tot ver buiten Pelt. Het klantenbestand is zeer
loyaal. Persoonlijk contact is hierbij belangrijk.
▪ Niches, passie en kwaliteit zijn 3 kernwoorden die overheersen.
▪ De drang naar samenwerking is groot!

•

Presentatie NDK door Lies Daenen
o Na afloop van de presentatie wordt de vraag gesteld of de vroegere ‘waarheden’ en
‘gekende verschillen’ tussen Overpelt (Industrie, zorg, horeca) en Neerpelt (winkels,
hipper, meer commercieel, …) wel sleutelbaar zijn?
=> Dit kan via het blootleggen van het gemeenschappelijk DNA. De verschillen
kunnen een aanzet zijn tot diversifiëring.
o Opmerking: Er is te weinig groen in de kern
o Opmerking: De toekomst van de handel in Pelt ligt in het gebied tussen Neerpelt en
Overpelt (= Leopoldlaan/De Koel). Opvallend is dat ook de handelaars uit deze twee
centra bevestigen dat investeren nodig is in dit tussengebied om een verbinding te
maken tussen de drie kernen.

•

Interactieve oefening rond 3 kernvragen en verschillende subvragen:
o Wanneer is Pelt op zijn best?
o Wanneer ben je fier om van Pelt te zijn?
o Wat maakt je gelukkig in Pelt?

Groep 1:
•

•

•

Fier op Pelt
o Toerisme en beleving
o Natuur en Cultuur
▪ Bosland
▪ Toerisme, Natuur
▪ EMJ (muziekfestival)
▪ Fotofestival: lens op de mens
▪ Theater op de markt
Te ondernemen actie:
o Centrum aantrekkelijker maken
o Ambachten en horeca combineren (open werkvormen, atelier, inkijkkeuken,…)
o Hippe aanvullingen
o Streekproducten
▪ Welke? Niemand weet echt wat dé streekproducten zijn…
o Jong ontmoet oud: hoe aanpakken? Want ouderen zijn prominent aanwezig in Pelt
o Propere gemeente (troep opruimen, overlast nachtwinkels via vuilbakken, …)
o Verbinding tussen verschillende kernen
▪ Fietsen/wandelen
▪ Pendelbus
Samenvattende titel: beleving!

Groep 2:
•

•

•

•

Fier op Pelt
o Veel initiatieven
▪ Neerpelt bezwijkt (zet je gehucht 1 jaar in de kijker)
• Vb: beiaardcantus, bbq-wedstrijd, 10 dagen Hentse feesten,
natuurspeeltuin, wandelpad, …
Te ondernemen acties:
o Meer communicatie
o Meer samenwerking
o Tonen wat er te doen is
Oplossing: overkoepelend, niet-commercieel platform dat in 2 richtingen werkt.
Input door ondernemers maar ook een centraal aanspreekpunt die alles verzamelt, verwerkt
en communiceert.
o Er wordt verwezen naar de stadsapp van Neerpelt en de website www.uitinpelt.be .
=> Handelaars vinden verschillende informatiebronnen niet goed en ook de
combinatie van commerciële en niet-commerciële elementen moet kunnen.
Titel: Peltadvisor

Groep 3:
•

•

Pelt op z’n best
o Samen feesten
o EMJ
o Sint-Maarten
o Buurtfeesten
o Markt Neerpelt
=> Wanneer mensen worden samengebracht
o Als Pelt z’n openheid toont (gastvrij, warm, hartelijk, …)
o Natuurgebieden en beleving
Te ondernemen acties:
o Fysieke ruimte organiseren om mensen samen te brengen, ook gewoon in het
dagelijkse leven (groen, rustplekken, promenade, pleinen, fietsroutes, …)
o Uitwisseling van evenementen tussen de kernen
o Tussengebied (Leopoldlaan) => warmer, groener, natuurlijker, …
=> Wandelboulevard?
o Natuurbeleving
▪ Vergroenen centrum, ook op initiatief van de handelaars
▪ Traag verkeer
▪ Formules om natuurbeleving van buiten het centrum te koppelen aan
handelaars & horeca

Wat nemen we nog mee uit deze bijzonder interessante avond?

•

Evenementen en fysieke elementen om de kernen te verbinden:
o Bvb. Kermis van Neerpelt naar Overpelt over Leopoldlaan
o Bvb. Wandelopendeurdag
o Gelijke fysieke elementen om verbinding visueel te maken (bvb. zelfde bloembakken)
o ….

•

Handelaars staan niet altijd te springen voor het concept van de pop-up wegens
o Vaak niet-concurrentiële huurprijzen/kostenmodel
o Te weinig doorstarten vanuit een pop-up
o Te weinig permanente samenwerkingsmogelijkheden
o ….
=> Handelaars zijn wel te vinden voor nieuwe starters en initiatieven maar binnen
een goed begeleidend kader

•

Via marktonderzoek dient achterhaald te worden welke assortimenten/branches/type
handelszaken er ontbreken in Overpelt

•

Wat is de stand van zaken omtrent het aanbod horeca voor verschillende doelgroepen
(jeugd, senioren, …)

•

Kan een concept ontwikkeld worden in één van de projectontwikkelingen waar ambachten,
makers, workshops, voedingsspeciaalzaken met inkijk in atelier, showcooking, etc.
samengebracht worden?

•

Kan Pelt wel nog een shoppinggemeente zijn? De vaste waarden zijn alvast een
veelbelovende start. Maar goed uitdokteren welke type zaken gewenst zijn (niche, kwaliteit,
speciaalzaken, ketens, …) => Afstemming via DNA.

Bijlage 1: Beeldmateriaal

