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Zavel: een nieuwe gourmetmarkt vanaf
september
Brussel - 1 juli 2013 : Marion LEMESRE, Schepen van Handel van de Stad
Brussel, creëert vanaf september een nieuwe gourmetmarkt vlakbij de
Zavelkerk.
Op haar voorstel heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad
Brussel vorige donderdag het project voor de oprichting van een Gourmetmarkt op
de Zavel goedgekeurd. De oproep aan de standhouders staat op de agenda van de
Gemeenteraad van maandag 1 juli.
Dit project kadert in de wens om de markten een nieuwe dynamiek te geven.
Marion Lemesre wil alle Brusselse markten nieuw leven inblazen en ook de kwaliteit
verbeteren door specifieke kwaliteitsnormen op te stellen. « Deze nieuwe
geanimeerde en geraffineerde ontmoetingsgelegenheid zal elke donderdagnamiddag
plaatsvinden van 15u tot 21u. We komen zo tegemoet aan de verwachtingen van de
handelaars en de nood aan buurthandel en gezellige evenementen voor de
buurtbewoners » verduidelijkt Marion Lemesre.
Deze markt geeft een twintigtal marktkramers de kans om hun gastronomische
kunnen op hoog niveau te tonen. Volgens Marion Lemesre zal deze markt ook op de
andere Europese landen zijn gericht door aandacht te besteden aan de A.O.C., de
gecontroleerde oorsprongsbenamingen, en de tradities. « We willen de consument
kwaliteitsvolle voedingswaren laten ontdekken en smaakvolle en gezonde producten
promoten in een gezellige sfeer die ruimte biedt voor ontmoetingen, tegemoet komt
aan de noden van de bewoners, pendelaars ertoe aanzet nog even in de stad te
blijven na het werk en die ook een extra troef is voor toeristen. Dit alles in een
aantrekkelijk kader dat zo ook een nieuw publiek kan bekoren ».
Binnenkort wordt er een oproep gelanceerd om nieuwe handelaars, ambachtslui en
producenten aan te trekken die aandacht besteden aan ecologie en aan het
voortzetten van de ambachtelijke productie- en verwerkingsmethodes.
Daarnaast kondigt de MR-schepen ook de verlenging aan van de Ambachtelijke
markt op donderdagavond. Samen met de nieuwe markt op de Zavel moet deze een
impuls geven aan de sfeer van de « afterwork shopping » op donderdagavond,
wanneer de winkels in het centrum van Brussel tot 20u openblijven.
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