
Verslag Werkgroep Korte keten Heuvelland Vrijstaat 20 februari 2020 

Aanwezig: Jonas, Bart, Marnick, Koen, Henk, Inge, Geert, Patrick, Jori, Stef 

Verontschuldigd: Bart, Ulrike, Stijn, Jill, Nora, Wouter. 

Stagiairs Vives 

- stand op Vives beurs van Geert en Stef kende veel belangstelling; zeker 6-8 studenten zijn 

geïnteresseerd;  

- Gemeentelijke ondersteuning 

o Locatie: vergaderruimte OC De Gaper : quid – copies, telefoon, wifi, sleutel, 

registratie…,  

o Tussenkomst in km onkosten;  

o Wekelijks overlegmoment op vrijdag oa met Jori en Stef  

- Belang van een goede start en inwerkingsperiode- uitgewerkt programma week 20-25 april 

wenselijk met begeleiding:  

o Mogelijke te bezoeken plekken met een korte keten link; 

▪ Les Miles Couleurs; 

▪ Wijndomeinen; 

▪ L’Heritage-Poperinge;  

▪ Lindebos- Wijtschate; 

▪ Fromagerie Eke- https://nl-nl.facebook.com/FromageriedEecke/ 

▪ Groenten Roose- Reningelst ; 

▪ frambiosaybesos.com- Beauvoorde; 

▪ Locale horecazaken met Koen 

▪ Dorpspunt-  Bever aan de Ijzer; 

▪ Pelgrim – Wulvergem 

▪ Sowepo – Poperinge 

▪ Côté Ferme - Produits laitiers - Saint Jans Cappel 

▪ Plukker brouwerij- Poperinge  

▪ Hortense – Reningelst 

▪ Zuidbellegoed – Ieper  

- Afspraken: 

o agenda volgende bijeenkomst: programma eerste week in detail uitwerken en wie 

begeleidt wat en wanneer? 

o Henk belegt een onderhoud met schepen Wieland en Stef voor de praktische kant 

van de locatie ; 

o Hapklare perstekst wenselijk rond het project, ook voor infoblad: Henk;  

leader project Liaison 

- Liaison dient een leader aanvraag in met 2 accenten:  

o  link  horeca en korte keten: cfr. problematiek van distributie locale producten ; 

o sensibilisatie via het onderwijs; 

- afspraak: eind document wordt – ter info- overgemaakt aan de werkgroep 

- Opmerking: gemeente heeft geen intentie om nieuw leader dossier in te dienen rond korte 

keten- meegestuurde nota bij vorige uitnodiging was een persoonlijke memo van Stef na 

overleg in de Nachtegaal; 

Leader koket 

- Bart stelt het project grondig voor; 

- We onthouden: 

o Webplatform- webshop : vraag en aanbod op 1 plaats, zeer laagdrempelig opgezet; 



o Online te betalen; 

o Op te halen op een vast moment ; iedere donderdag vanaf 16u:  

▪ in bakken à la colruyt; 

▪ Afhaalpunt wordt jeugdcentrum De Kouter;  

o Start half april ; 

o Enkel lokale producten uit de regio , dus bv geen sinaasappelen… 

o Belang van persoonlijke contacten vandaar proeverij momenten , work shops 

kokerellen… 

o Producenten brengen hun producten zelf naar het afhaalpunt, zo vers mogelijk; 

▪ Oogsten ‘ just in time’  

o Bereidheid om ook één of twee afhaalpunten te voorzien in Heuvelland , deze 

aanspreekpunten zouden een deel van de marge kunnen krijgen;  

- Afspraak: aanbod Koket wordt meegenomen in de bevraging oa van de producenten- 

interesse om producten te leveren ?, winkeliers- interesse afhaalpunt ?, de klanten … 

Enquête per doelgroep: op heden 4  

- Werd overlopen; 

- Aandachtspunten 

o Antwoord lijsten zo opstellen dat verwerking achteraf gemakkelijk én gelijkvormig 

verloopt: evt via google forms  

o Studenten vullen de antwoorden zelf in- zal dus steeds op dezelfde manier gebeuren; 

o Open vragen laten diepte gesprekken toe en bieden en meerwaarde; 

o Vragen naar bereidheid om producten mee te nemen via de gebuur .. 

o Vragen naar wenselijkheid rondrijdende groetenboer, visboer, melkboer…. 

o Ons streekmand verhaal meenemen; 

o Leader Koket meenemen ;  

o Leader Liaison meenemen indien goedgekeurd;  

o Meenemen onderscheid winkelprijs en prijs aan deur;  

o Lijsten gestructureerd verspreiden zodat een representatieve staal aangesproken 

kan worden: cfr leeftijd, geslacht, woonplaats in dorp, buiten dorp….., 

opleidingsniveau, tewerkstelling… 

- Afspraken 

o 5° doelgroep: toeristen ; 

o Studenten worden betrokken bij de afwerking van de vragenlijsten oa het eenvormig 

maken ervan; de verwerkingsmogelijkheden… 

o Iedereen werkt ‘zijn/haar ‘vragenlijsten bij met de nieuwe opmerkingen en maakt die 

naar Henk over;  

o Presentatie resultaten is voor gemeentebestuur, actoren die meewerkten en de 

horeca , dit laatste op een apart moment samen met de VVV 

 

Volgende overleg: 26/03/- 20u:vergaderlokaal OC De Gaper  

 

Verslag, 

Stef/Henk  


