
 
PERSBERICHT 

 

Shopping campagne in Neder-Over-Heembeek als steun van de lokale handelaars 

 

Stad Brussel, 7 september 2021 - Vanaf deze woensdag 1 september tot en met 30 oktober 
verwent de Vereniging van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek haar klanten met een 
waardebon van vijf euro als ze bij vijf verschillende deelnemende handelaars kopen. De stad 
Brussel steunt deze actie in het kader van het economisch herstelplan. 

 

Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken van de stad Brussel: “De coronacrisis heeft 
een grote impact op de omzet van onze lokale ondernemingen. Deze handelaarsvereniging 
wenste een waardebon te lanceren als instrument om de lokale economie te stimuleren en 
Heembeek op de shopping kaart van Brussel te plaatsen. Daarom was het belangrijk voor de 
Stad een financiële steun aan te bieden aan dit initiatief.” 

 

Deze bon kan enkel lokaal besteed worden en zorgt dus voor een lokale boost van de handel. 
De waardebon kan gebruikt worden als betaalmiddel bij de lokale handelaar en wordt 
toegekend aan de inwoners of bezoekers. 

 

“Met een waardebon bedankt de Vereniging van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek 
de inwoners voor hun geduld tijdens de corona-lockdown. Tegelijk geven zij de lokale 
handelaars en horeca een duwtje in de rug, want je kunt de bon enkel bij hen bijeen sparen 
en besteden.”, vertelt Stephan Huegaerts, voorzitter van de Vereniging van Handelaars en 
Zelfstandigen van Heembeek. 

 

Concreet hoeven de klanten maar hun spaarkaart bij de kassa te presenteren. Vijf stempels 
van vijf verschillende winkels geven recht op een waardebon van vijf euro. Ingevulde 
spaarkaarten worden ingewisseld bij de contactpunten (Bijouterie Adam, Tele-Sound, 
Century21 et Immotheker finotheker). De aankoopbon is geldig tot 30 oktober (tot uitputting 
voorraad). Er wordt in principe maximaal één waardebon toegekend per inwoner/persoon 
(domicilieadres) of bezoeker (van de markt bijvoorbeeld). 

 

De deelnemende handelaars: Ô thai - Adam Bijouterie - Au bon Coin - Pedi-center – Elsocht 
Peter – Hernalsteen – Imagin’elle – Immotheker ThreeFinance - KL Hair - Les Cyclades – 
Ph/Ap. Matton – Maylee’s Bar – De Hertogh - Small is Biotiful – ‘t Hiembeiks Kotteer - Tele-
Sound – Wi-Fix - Century 21 Best House – Rami-Fouad 

 



Koop bij de lokale winkelier! 

 

Perscontact: 

Adelaïde de Patoul, persvoorlichter van Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken, 
Werkgelegenheid, Administratieve vereenvoudiging en Smart City - 0490 14 12 59 - 
adelaide.depatoul@brucity.be  
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