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Corona: winkels, markten en horeca
Winkels
 Winkels en nachtwinkels zijn open.
 Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
 Draag een mondmasker. Het is verplicht.
 Steun de lokale handel en winkel in je eigen buurt!
Hier vind je een lijst met alle winkels in Heist die werken met een webshop. (/lokale-webshops) Is de lijst niet volledig of
staat er een foutje in? Laat het ons weten via toerisme@heist-op-den-berg.be (mailto:toerisme@heist-op-den-berg.be).

Markten
 De Heistse maandagmarkt gaat door in de Bergstraat.
 Op de zondagmarkt zijn particuliere standhouders (zonder abonnement) terug welkom. Dit voor de verkoop van
tweedehandsgoederen of overschotten van groenten en/of fruit uit eigen teelt. Iedere deelnemer moet wel beschikken
over een DEELNEMERSKAART. Hiervoor mail je volgende info naar markten@heist-op-den-berg.be:
(mailto:economie@heist-op-den-berg.be) naam en adres + rijksregisternummer + aard van de verkochte goederen.
Deelnemerskaart, alle info en kaartje worden dan opgestuurd. Betalen is nog steeds per zondag en ter plaatse (1,25
euro/lopende meter).

Horeca
 Cafés en restaurants zijn open.
 Loop je rond in een café of een restaurant? Draag dan een mondmasker.
 Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voorde).
Hier vind je een lijst met alle horecazaken in Heist die werken met een afhaalservice (/afhaalhoreca). Is de lijst niet
volledig of staat er een foutje in? Laat het ons weten via toerisme@heist-op-den-berg.be (mailto:toerisme@heist-op-denberg.be).
Meer info over economische maatregelen en vergoedingen
 Overzicht huidige herstelmaatregelen (https://unizoheist-op-den-berg.cmail19.com/t/r-l-jhdyhlil-uhkyqttky-j/) voor de
ondernemingen of bel 0800 120 33
 UNIZO-pagina (https://unizoheist-op-den-berg.cmail19.com/t/r-l-jhdyhlil-uhkyqttky-t/)met alle relevante info of
bel 0800 20 750 (UNIZO-noodnummer)
 Vlaanderen onderneemt (https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona), inspiratie om niet bij de pakken te blijven

zitten maar de zaak aan te pakken

Economie (/team/economie)
Gemeentehuis
Kerkplein 15, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 08
economie@heist-op-den-berg.be (mailto:economie@heist-op-den-berg.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur
Morgen gesloten
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