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Geachte Burgemeester, 
Geachte Schepenen,
Geachte Secretaris,

Graag willen wij vanuit het bestuur van de Middenstandsraad in samenwerking met Unizo Lede 
onze bezorgdheden en vragen overmaken aangaande parkeerverboden bij evenementen/ werk-
zaamheden en omtrent de feesttent op de markt van Lede tijdens de feestdagen.

Evenementen en werkzaamheden

Als eerste punt willen wij het parkeerverbod op de Oordegemkouter en Molenhoek aankaarten. 
Het niet vooraf meedelen van een totaal parkeerverbod zorgt voor heel veel kopzorgen bij de 
plaatselijke handelaars. Parkeren is één van de onontbeerlijke factoren om klanten te kunnen 
bedienen. Overlast en een gebrek aan veiligheid vormt een bedreiging voor klanttevredenheid. 
Iedereen, ook zelfstandigen, beseffen maar al te goed dat wegenwerken noodzakelijk zijn, maar 
de beslissing van dit totaal parkeerverbod kan niet voor herhaling vatbaar zijn. Hopelijk zal er 
bij de volgende wegenwerken eerst een constructief gesprek gevoerd worden vooraleer actie 
ondernomen wordt. In ieder geval is het oplossen van ondoordachte beslissingen door over-
heidsinstanties zowel tijdrovend als verlieslatend voor beide partijen.

Naast het parkeerverbod bij wegenwerken verdient het parkeerverbod bij wielerwedstrijden 
en/of andere evenementen eveneens de nodige aandacht. Enige hoffelijkheid van de organi-
satoren zou geapprecieerd worden. Weinigen doen hun best om de buurt en handelaars op de 
hoogte te brengen. Meestal worden de plaatselijke handelaars pas op de hoogte gebracht door 
het verschijnen van de verkeersborden “verboden te parkeren”. Aangezien dit jaar al enkele wie-
lerwedstrijden op heel ongelukkige momenten hebben plaats genomen - en na een gesprek met 
schepen mevrouw Geertrui van De Velde - zijn wij zo vrij om een lijst van tips en adviezen op 
te stellen. Wielerwedstrijden e.a. evenementen behoren tot het gemeentelijke imago maar het 
veelvuldig organiseren hiervan zorgt terug voor inkomensverlies. Wij zijn ervan overtuigd dat 
volgende puntjes en een verdere gezamenlijke uitwerking tot een passend reglement kunnen 
leiden.

Een wielerwedstrijd en/of evenement mag pas doorgaan als voldaan is aan volgende voorwaarden:

• Op het parcours waar handelszaken gevestigd zijn met vastgelegde openingsuren, geldt er 
een parkeerverbod van maximum 4 uur tijdens deze openingsuren.

• Ter hoogte van de handelszaken over een afstand van 150m, mag het parkeerverbod pas 
een half uur voor de aanvang van de wedstrijd ingaan. In de praktijk gaat er nu reeds 2 uur 
voor de start reeds een parkeerverbod in.

Gemeente Lede
College van burgemeester en schepenen
Markt 1
9340 Lede
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• Er kan maximum 1 dag per weekend een evenement doorgaan, ofwel op zaterdag ofwel op 

zondag. 
• De organisatoren moeten het evenement minstens 3 weken vooraf bekend maken aan de 

plaatselijke handelaars. Zij maken hiervoor een lijst waarop de handelaar tekent ter kennis-
name. Deze lijst moet 2 weken voor het evenement op de gemeente Lede worden ingediend. 
Enkel bij afgifte van deze lijst kan het evenement doorgaan.

Naast deze punten willen wij onze grote bezorgdheid overbrengen over de werken aan de N9 in 
Oordegem en aan de markt in Lede. Dit zullen heel zware periodes worden voor de plaatselijke 
handelaars. We zijn er van overtuigd dat na de werken de N9 en de markt er veel aantrekkelijker 
zullen uitzien maar we wensen de handelaars op de hoogte te brengen van alle overheidsmaat-
regelen die beschikbaar zijn. Dit zal wellicht het best gebeuren via een spreekavond. Daarop 
zouden wij ook graag iemand van het schepencollege te woord laten om extra steunmaatrege-
len vanuit de gemeente te laten toelichten. 

Waaruit kunnen deze extra steunmaatregelen bestaan?

• Tegemoetkomingen van de overheid
 Een degelijke communicatie dringt zich op omtrent de mogelijkheden voor de handelaars 

om hun inkomstenverlies gecompenseerd te zien. Vandaag moet elke handelaar dit maar 
voor zichzelf uitzoeken.

• Parkeerruimte 
 Graag vragen wij om extra parkeerruimte te willen voorzien, desnoods op privéterrein. Een 

voorbeeld daarvan is te zien op de Boudewijnlaan in Aalst. Een weide werd daar volledig ge-
asfalteerd zodat er toch enige tegemoetkoming was aan de onmogelijkheid tot parkeren.

 Een andere optie is ook de tijdelijke verharding van openbare terreinen, ook dit kan een op-
lossing bieden.

• Pop-up winkels
 Een oplijsting van leegstaande gebouwen/handelspanden waardoor een gesprek kan aange-

gaan worden met de eigenaars om de panden tijdelijk te gebruiken/huren. Dit kan voor be-
paalde handelszaken een uitwijkmogelijkheid bieden en zo hun inkomensverlies beperken.

• Faciliteiten voor laden en lossen
 Vele handelaars moeten hun aankopen reeds lang op voorhand bestellen en kunnen dus 

moeilijk leveringstermijnen inschatten. Om toch de mogelijkheid te bieden om die leverin-
gen te laten doorgaan, is een zone voor laden en lossen onontbeerlijk.

• Verkeersborden ‘handelaars bereikbaar’
 Het is aangewezen om aan de wegversperringen borden te plaatsen die aangeven dat de 

handelaars/middenstanders bereikbaar zijn en blijven. Dit voorkomt ook een wildgroei aan 
individuele borden van handelaars om hun bereikbaarheid aan te geven. Een overvloed aan 
borden bij de wegversperringen brengt trouwens de verkeersveiligheid in het gedrang.

• Communicatie
 Communicatie is essentieel. Niet alleen naar de handelaars toe maar ook naar hun toele-

veranciers. Vanuit de gemeente kunnen digitale banners aangemaakt worden die gelinkt 
worden naar de webpagina van de gemeente waar onder meer de wegomleidingen worden 
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aangegeven. De handelaars kunnen deze banner dan gebruiken in hun mail communicatie 
of op hun website.

• Afvaardiging werfvergaderingen
 Wij juichen het initiatief toe dat een afgevaardigde van de middenstandsraad mag deelne-

men aan de werfvergaderingen van de werkzaamheden aan de markt. 
Mocht dit ook kunnen bij de werken aan de N9, zou dit een extra ondersteuning zijn voor 
de handelaars in Oordegem. In beide gevallen kan de afgevaardigde fungeren als communi-
catiekanaal om vragen van handelaars te groeperen en te centraliseren. 

 We rekenen er dan ook op dat het verslag van die werfvergaderingen vanuit de gemeente 
zijn weg kan vinden naar alle middenstanders hetzij door de dienst verkeer of de dienst pa-
trimonium. Enkel op deze manier kunnen onze Leedse middenstanders betrokken blijven bij 
de status van de werkzaamheden in Lede.

Feesttent op de markt tijdens de feestdagen

We stellen ons de niet onterechte vraag waarom er aan de middenstandsraad geen advies werd 
gevraagd alvorens de goedkeuring voor dit evenement te geven. 
Dit gebeuren heeft een niet te onderschatten impact voor de omwonende middenstanders. Niet 
alleen qua parkeerplaatsen maar ook qua potentieel gemiste omzet voor bijvoorbeeld de omlig-
gende horecazaken. 
Dit evenement vormt trouwens niet alleen een potentieel probleem voor de handelaars maar 
ook voor de omwonenden van de markt.

Hierbij geven we graag een aantal punten mee die ons zorgen baren:
• Er werd tot op heden geen communicatie uitgestuurd naar de handelaars/omwonenden, 

waardoor zij ook geen beroep konden aantekenen, andere initiatieven konden voorstellen of 
eventueel betrokken konden worden bij de organisatie van dit gebeuren.

• Waarom werd de markt gekozen voor een dergelijk evenement? Er zijn voldoende alternatie-
ven om dit evenement te herbergen.

• Wat met het verlies aan inkomsten voor bijvoorbeeld de horeca? De totale tijdsduur van dit 
evenement en de inname van parkeerplaatsen heeft ongetwijfeld voor hen een zware im-
pact.

• Zijn er trouwens al niet voldoende evenementen die plaatsvinden op de markt, waar hande-
laars door gehinderd worden en waarmee dikwijls geluidsoverlast gepaard gaat?

• Dit evenement is een privé initiatief. Wat met de kosten/inkomsten? Worden hier budgetten 
van de gemeente voor aangesproken? Wat als er meerdere privé aanvragen komen? Op wel-
ke basis zullen die beoordeeld/toegekend worden?

• In alle reclamedrukwerk worden ook sponsors van buiten onze gemeente vermeld. Dit heeft 
totaal geen toegevoegde waarde voor de gemeente en zet kwaad bloed bij onze Leedse 
middenstanders. Wat met het reclamepaneel op de markt? Ook daar zien we reclame van 
handelszaken buiten Lede. Wie financiert dit en waarom werd er goedkeuring gegeven om 
een dergelijke reclame te voeren op een openbare plaats?

• Uit geruchten maken wij op dat dit evenement jaarlijks zal plaatsvinden. Is dit correct?
• Wat met de veilgheid? Gezien de locatie van de tent is dit een ideaal doelwit voor een ter-

reuraanslag.
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Handelaars en omwonenden vernemen nu enkel informatie via de pers of via de verspreide 
reclame. Het lijkt ons dan ook opportuun dat er nog een communicatie van de gemeente wordt 
verstuurd naar de handelaars en omwonenden van de markt om dit evenement afdoende te ka-
deren.

Uiteraard dringt er zich ook een evaluatie op na dit evenement. De impact hiervan op de om-
liggende handelaars dient voldoende zichtbaar gemaakt te worden. Deze evaluatie zal dan als 
draagvlak moeten dienen om een volgende organisatie al dan niet te laten plaatsvinden.

De middenstandsraad en Unizo Lede willen graag dat deze brief met verzuchtingen zo snel 
mogelijk door het college besproken wordt. We zijn bereid om verdere toelichtingen/verdui-
delijkingen te geven omtrent onze zienswijze en gaan graag in dialoog om deze problematiek 
constructief aan te pakken. Wij stellen ons dan ook beschikbaar om één van de volgende verga-
deringen in de nabije toekomst bij te wonen.

Namens het bestuur van de Middenstandsraad Lede en Unizo Lede,

Geert Timmermans
Voorzitter Middenstandsraad Lede


