Inspiratiefiche voor lokaal bestuur of vereniging

Organiseer een boeren- of
streekproductenmarkt
Wat?
Op een boeren- of streekproductenmarkt verkopen producenten uit de regio hun nietverwerkte of verwerkte producten.

Waarom?
Heel aantrekkelijk voor consumenten omdat het een leuke belevenis is. Het hele lokale
aanbod staat dicht bij elkaar. Er is rechtstreeks contact met de producent. Ideaal om nieuwe
klanten aan te trekken, samenwerkingen te ontdekken of je netwerk uit te bouwen.
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Controleer of het evenement past binnen de huidige coronamaatregelen. Bekijk de
huidige maatregelen op https://www.info-coronavirus.be/nl/
Vraag toestemming voor het evenement aan bij het lokaal bestuur.
o Wellicht moet je een veiligheidsplan opmaken
Prik een datum en leg de openingsuren vast.
o Tijdens het weekend of ’s avonds lok je meer gezinnen.
Ga op zoek naar een geschikte locatie:
o Overdekte locatie of open lucht?
o Makkelijk bereikbaar?
o Parkeerplaats?
Investeer tijd in het zoeken van kraamhouders om de markt ‘vol’ te krijgen.
o Zorg voor een volledig aanbod, zo divers mogelijk.
o Beslis in welke straal rond de gemeente de standhouders gezocht worden.
Bekijk met het lokaal bestuur of zij logistieke ondersteuning kunnen bieden:
o Ontsmetting op geregelde plaatsen
o Ophangen van veiligheidspictogrammen
o Tenten voor de standhouders
o Aansluitingen voor elektriciteit, sanitair (water, toilet)
o Parkeerplaatsen, laad- en loszone
Maak afspraken met de standhouders
o Wat kan wel, wat niet? Volg hier ook de coronarichtlijnen.
Kijk na of er subsidiemogelijkheden zijn voor de organisatie van je evenement.
Communiceer uitgebreid over het evenement!
o Registreer je actie via https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/. Zo
krijg je vermelding op de website www.weekvandekorteketen.be
o Gebruik sociale media
o Maak je actie ook kenbaar via de regionale pers
Locatie klaarmaken
o Baken de eventlocatie goed af.
o Voorzie een aparte in- en uitgang.
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Voorzie een éénrichtingsverkeer voor de marktbezoekers.
Plaats nadarhekkens om de wachtrijen in goed banen te leiden.
Hang de veiligheidspictogrammen goed zichtbaar uit.
Zorg voor een telsysteem zodat je het aantal consumenten op de locatie kan
bijhouden.

Doen!
Volg de geldende maatregelen tot het laatste moment, pas je uitwerking aan indien de
maatregelen worden aangepast.
•

