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Leuven
HANDELAARS STEUNEN VOORSTEL VAN GEMEENTERAADSLID

Shoppen we binnenkort op afspraak?
LEUVEN
Leuvens gemeenteraadslid en parlementslid Katrien Houtmeyers
(N-VA) pleit ervoor om
verkoop op afspraak
mogelijk te maken voor
winkels. «Nu de tweede
verplichte sluiting een
feit is, voorzien de coronamaatregelen de mogelijkheid van een afhaalpunt maar dat is geen
optie voor sommige handelszaken», klinkt het.
De handel is alvast voorstander.

• TRAITEUR CULINESSE
Tiensesteenweg 142
3360 Bierbeek
www.traiteurculinesse.be
Gespecialiseerd in Italiaanse
‘sharing is caring’ catering.
• CHOP SHOY
Brusselsestraat 45
3000 Leuven
Facebook: Chop Soy
Oudste Chinees van Leuven
met de lekkerste klassiekers.
• FRITUUR BIJ ANNIE
Putsebaan 4
3140 Keerbergen
015/51.69.64

BART MERTENS
De eerste lockdown en de huidige semilockdown hakken stevig in op de omzet
van de handelaars. Dat er uiteindelijk
faillissementen zullen volgen op termijn lijkt onvermijdelijk maar de verschillende overheden hopen dat aantal
zo laag mogelijk te houden met premies, subsidies en andere maatregelen.
Zo mogen handelszaken een afhaalpunt organiseren nu de tweede verplichte sluiting een feit is in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Minstens tot midden december zullen de winkels het daar wellicht
mee moeten doen maar als het aan federaal parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA) ligt dan is er nog ruimte voor
een bijkomende mogelijkheid: winke-

We kunnen ook niet alles via
de webshop verkopen.
Waar moeten we
bijvoorbeeld broeken
afspelden? Op de stoep
voor de winkel?
MARC VANDEVEN
PORTOBELLO
len op afspraak. Houtmeyers benadrukt
wel dat het gezondheidsprincipe altijd
voorop moet staan bij winkelen op afspraak.

Zien wat je koopt
«Ik wil met mijn voorstel tegemoetkomen aan de noden van handelszaken
waar het concept ‘click en collect’ niet
mogelijk is», aldus Houtmeyers, die ook
zetelt in de Leuvense gemeenteraad. «Ik
denk bijvoorbeeld aan meubelzaken en
aan winkels die badkamers of keukens
verkopen. Dergelijke aankopen doe je
niet online want je wil zien wat je precies koopt. Er zijn zonder enige twijfel
nog veel meer producten die uit de boot
vallen onder de noemer ‘afhaalpunt’.
Daarom wil ik verkoop op afspraak mogelijk maken. Mijn voorstel ligt in de lijn
van Modeunie die opperde om verkoop
op afspraak mogelijk te maken voor
modezaken. Ik wil dat breder doortrekken naar alle sectoren want deze tweede verplichte sluiting tot minstens 13
december is financieel alweer een zware opdoffer voor de handelszaken. En
niet onbelangrijk: net zoals het takeawayconcept bij de restaurants zou de
mogelijkheid tot verkoop op afspraak
niet mogen leiden tot het verliezen van
steunmaatregelen. NSZ is als vertegenwoordiger van de kleine zelfstandige al

Een tafeltje boeken kan even
niet meer, maar een lekkere
maaltijd afhalen of laten
leveren wél. En dus geven
wij graag enkele tips om jouw
honger te stillen! Je eigen takeaway-initiatief aanmelden
en/of nóg meer tips via
hln.be/helpdehoreca

De Diestsestraat in Leuven geeft in tijden van corona een trieste aanblik maar de coronacijfers zijn nog steeds hoog
en bijgevolg zijn versoepelingen nog niet meteen in zicht. Foto’s Vertommen

• DETAIL - GERT BULENS
Dorpstraat 122 A
3060 Bertem
www.detail-gertbulens.be

We zijn niet geïnteresseerd
in premies. We willen de
deuren openen en onze
klanten weer blij maken,
vooral in deze periode van
het jaar

Tweegangenmenu’s (soep +
keuze hoofdgerecht) aan huis
geleverd aan 18 euro per persoon. Enkel met verse producten. Menu’s wisselen twee keer
per week. Leveringen op woensdag, donderdag, zaterdag en
zondag.

ANNELIES LUX
NEW VERSAILLES
gewonnen voor het voorstel en ook
Unizo is voorstander. Mijn voorstel is
een stukje van de puzzel maar wel eentje die het financiële plaatje van de getroffen handelaars voor een deel overeind kan houden zonder de gezondheid van de klanten en het winkelpersoneel in gevaar te brengen.»
Het voorstel van Katrien Houtmeyers
kan ook op bijval rekenen bij de Leuvense handelaars. «We zijn niet geïnteresseerd in premies,» zegt Annelies
Lux van modezaak New Versailles in
Leuven. «We willen de deuren openen
en onze klanten weer blij maken, vooral in deze periode van het jaar. Vergeet
ook niet dat wij elk jaar heel veel geld
voorschieten aan de leveranciers en als
kleine retailer loop je daardoor een
groot financieel risico, bovenop alle
andere kosten die gewoon blijven
doorlopen. Als je een negatieve jaarrekening laat optekenen -wat er voor velen helaas in zit dit jaar- kom je bovendien op een zwarte lijst terecht. En dan
moet je de leveranciers vooruit betalen en/of allerlei garanties geven. Ik
hou mijn hart al vast voor volgend
jaar.»
Ook Marc Vandeven van modezaak
Portobello in de Bondgenotenlaan
sluit zich daar bij aan. «We kunnen ook
niet alles via de webshop verkopen.
Waar moeten we bijvoorbeeld broeken afspelden? Op de stoep voor de
winkel? En dan spreek ik nog niet over
de vele inkomsten die de overheid
misloopt door de massale aankopen
bij buitenlandse webwinkels.»

Evenwicht zoeken
De Leuvense handelaars krijgen de
steun van handelaarsorganisatie Liefst
Leuven. «We vragen de overheden om
het winkelen -al dan niet beperkt en al
dan niet op afspraak- in de stadscentra
weer mogelijk te maken. De toekomst
van vele bedrijven hangt ervan af»,
stelt voorzitter Marc Van de Velde. «We
begrijpen dat een evenwicht vinden
tussen een pandemie en het economi-

Verse frietjes, snacks, koude
schotel, spaghetti, stoofvlees,
goulash, vol-au-vent en alle andere klassieke frituursnacks.

• DE BRASSERIE
Emiel Opdebeecklaan 33
3140 Keerbergen
www.de-brasserie.be
Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers deed het voorstel.

Wekelijks wisselende takeawaygerechten. Alle dagen, behalve op maandag en dinsdag.
Gelieve een dag op voorhand te
bestellen. Afhalen warm of
koud tussen 16 en 20 uur en op
zondag van 12 tot 20 uur.
• WE LOVE COFFEE
Diestsestraat 176
3000 Leuven
www.welovecoffee.be
Afhaal specialty coffee met vegan melk opties , chai latte, matcha latte ,thee, homemade limonade en milkshakes. Ook lekkere
(vegan) cake, quiche en toast en
dat alles met een lach erbij.

Marc Vandeven van kledingzaak Portobello in de Bondgenotenlaan wijst
erop dat niet alles online geregeld kan worden voor de klanten.
sche leven geen gemakkelijke opgave is
maar we kunnen het ons niet veroorloven om de winkels en de horeca nog wekenlang gesloten te houden. Premies en
subsidies zijn misschien mooi maar die
kunnen alle kosten niet dekken.»

Geen besmettingshaarden
Blijft de vraag: is het wenselijk om opnieuw veel volk naar winkelstraten te
lokken gezien de huidige –nog steeds
hoge- coronacijfers? «Overvolle winkelstraten zijn in deze tijden niet aan te bevelen maar daar kan zeker een oplossing voor gevonden worden», aldus
Marc Van de Velde van Liefst Leuven.
«Het is opmerkelijk dat er geen beperkingen zijn op het aantal mensen dat het
openbaar vervoer mag nemen en dat je
in de supermarkt mag aanschuiven aan
de kassa maar dat je geen schoenen of
kleren mag kopen in een winkel of gaan

eten in een restaurant of brasserie. Dat
zijn toch omgevingen waar je alle coronamaatregelen perfect kunt toepassen
en ook het aantal aanwezigen gemakkelijk kunt beperken. De handels- en
horecazaken hebben de voorbije maanden bewezen dat het veilig kan. Ik ben
geen viroloog maar uit wat ik hoor en
lees, kan ik enkel afleiden dat de meeste
besmettingen zeker niet in de winkels
en restaurants gebeuren. Daarom vraag
ik de regeringen nogmaals om winkels
en horecazaken, al dan niet gecontroleerd, zo snel mogelijk weer te openen.
Anders is de economische schade niet
meer te overzien. We mogen niet vergeten dat handel en horeca instaan voor
25% van het bruto binnenlands product.
En ik vraag ook organisaties zoals Comeos en Unizo zich aan te sluiten bij ons
betoog want hun invloed is groter dan
die van Liefst Leuven.»
BR

• WOK DYNASTY HEVERLEE
L.E. Van Arenbergplein 11
3001 Heverlee
www.wokdynasty.be
Bij Wok Dynasty maak je kennis
met de rijkdom van de Oosterse
keuken en proef je heerlijke gerechten uit heel Azië.
• T DAGELIJKS BROODJE
Tervuursesteenweg 7
3001 Heverlee
www.restauranttdagelijksbroodje.be
Pizza’s, pasta en belegde
broodjes.

