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Gemeente zet lokale
handelaars in de kijker op
website

De handelaars van onder meer de Vilvoordelaan zijn op de website terug te vinden. — © DBG

ZAVENTEM -

De gemeente Zaventem lanceert heeft de website www.winkelinzaventem.be
gelanceerd. Hiermee worden handelaars, horecazaken en andere lokale
ondernemers uitdrukkelijk in de kijker geplaatst.
Dimitri Berlanger
Vandaag om 12:54

Met dit initiatief wil de gemeente de lokale ondernemers in deze woelige
coronatijden ook een hart onder de riem steken. “Het is gewoon belangrijk dat elke
lokale handelaar ook terug te vinden is via het web”, zegt burgemeester Ingrid

Holemans (Open VLD). “Bakker, slager, restaurant, kledingwinkel, schildersbedrijf of
nagelstyliste: iedereen gaat online. Als gemeente steunen we dit.”
Samen met de ontwerper Ramdesign werd gekozen voor een platform met een
geanimeerde stijl. Ondernemers kunnen zelf alle informatie over hun zaak aanpassen
en up-to-date houden, wat vroeger met de papieren versie van de handelsgids
natuurlijk niet kon. Handelaars kunnen via het platform ook doorlinken naar een
eigen website en de persoonlijke dienstverlening met webshop of bijvoorbeeld
afhaalmogelijkheden in de kijker zetten.
Om de lancering van de website te ondersteunen is er een koppeling met ‘Mag het
iets meer zijn?’, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant.
Van midden december tot midden januari zij er ook cadeaubonnen te winnen met
een wekelijkse prijsvraag. “In heel Zaventem is er een geweldig aanbod van
authentieke hardwerkende handelaars”, zegt schepen van Middenstand Piet
Ockerman (Open VLD). “Hun aanbod willen we tonen aan alle inwoners en
bezoekers.”
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Illustratiebeeld gemeentehuis van Zaventem. © Marc Baert

Website moet ondernemers in
woelige coronatijden in spotlights
zetten
ZAVENTEMDe

gemeente Zaventem heeft de
website www.winkelinzaventem.be gelanceerd. Daarmee wil de
gemeente de handelaars, horecazaken en andere lokale
ondernemers in deze woelige coronatijden in de kijker plaatsen.
Robby Dierickx 20-12-21, 11:01

“Het is gewoon belangrijk dat elke lokale handelaar ook terug te vinden
is via het web”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Bakker,
slager, restaurant, kledingswinkel, schildersbedrijf of nagelstyliste: iedereen
gaat online. Als gemeente steunen we dit volop.”
Concreet kunnen ondernemers zelf alle informatie over hun zaak
aanpassen en up-to-date houden. Iets wat vroeger in de papieren versie

van de handelsgids niet kon. Handelaars kunnen via het platform ook
doorlinken naar een eigen website en de persoonlijke dienstverlening met
webshop of bijvoorbeeld afhaalmogelijkheden in de kijker zetten. Om de
lancering van de website te ondersteunen, is er koppeling met ‘Mag het iets
meer zijn?’, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. Van midden
december tot midden januari is er een wekelijkse prijsvraag met te winnen
cadeaubonnen.
“In heel Zaventem is er een geweldig aanbod van authentieke
hardwerkende handelaars”, vindt schepen van Middenstand Piet Ockerman
(Open Vld). “Hun aanbod willen we tonen aan alle inwoners en bezoekers.
Winkelen in Zaventem is makkelijk en kiezen voor lokale kwaliteit.”

