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Administratief Centrum – Markt 7 A bus 2 – 3080 TERVUREN 
 

   Vergaderverslag Dagelijks bestuur RLE 
 
 

 
Groep: Dagelijks bestuur Raad voor Lokale Economie 
Datum: 17 januari 2019 
Uur: van 12.30 uur tot 15.00 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Laurence 

Deroisy, Sofie Lombaert, en Erwin Delaere (notulist) 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (13/12/2018)  
 
Voorzitter Rudy Van Geel heet Sofie Lombaert, Laurence Deroisy en Marc De Keyser hartelijk 
welkom. Sofie is de nieuwe schepen voor lokale economie voor de komende vier jaar. Laurence wil 
graag kennismaken met de werking van het RLE-bestuur met het oog op een mogelijke toetreding. 
Marc werd uitgenodigd om de gevoerde sociale mediacampagne toe te lichten (zie agendapunt 2). 
 
Het finale memorandum werd op 28 december 2018 doorgestuurd naar burgemeester Jan Spooren, 
schepen voor lokale economie Sofie Lombaert en alle partijvoorzitters en fractieleiders van de 
nieuwe coalitie. Er wordt daarbij ook gepleit om de komende jaren meer middelen te voorzien zodat 
de nodige acties kunnen gerealiseerd worden om een gunstig handelsklimaat te creëren in Tervuren. 
De heropening van het museum kan hiervoor de katalysator zijn, er moet gebruik gemaakt worden 
van dit momentum. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Planning Social Media 2019 
 
Marc De Keyser  overloopt de resultaten van de sociale mediacampagne die de voorbije twee jaren 
gevoerd werd. Erwin Delaere stuurt de presentatie door als bijlage. 
 
Facebook Tervuren lekker dichtbij: 
- 2074 likes 
- 2139 volgers 
- + 500  posts 
- 924 foto’s 
- 86 video’s 
- 41 live streams 
- totaal organisch bereik: 2.644.212 
- totaal betaald bereik: 1.220.543 
- totaal viraal bereik: 2.388.423 
- effectief bereik: 3.864.755 
 
Instagram Tervuren lekker dichtbij: 
- 1150 volgers  
- 156 posts 
- 213 foto’s 
- Gemiddeld 30 likes per post 
- Geschat bereik: + 350.000 
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- + advertentiebereik via Facebook ads 
 
Opmerkingen: 
 
- Belang van video en streaming = x 6. Video zorgt voor meer bereik (totaal ruim 270.000) 
- Er wordt gesuggereerd om het betalend bereik uit te breiden over meer gemeenten. Zeker Overijse 
en Hoeilaart ontbreken momenteel. Daarnaast heeft de content ook nood aan een nieuwe 
invalshoek. 
- Instagram mag meer ingezet worden. Het is een medium dat vooral jongeren bereikt en zij vormen 
ook een belangrijke doelgroep. 
- Marc De Keyser merkt zelf op dat er weinig inbreng is van de handelaars zelf. 
 
De gemeente Tervuren wenst i.s.m. de Raad voor Lokale Economie  het handelsleven alleszins nog 
verder te promoten op de bestaande Facebook en Instagram pagina’s “Tervuren lekker dichtbij” en 
bestaande acties en evenementen via die kanalen bekender te maken bij de bevolking en de 
bezoekers van Tervuren. Er zal hiervoor opnieuw een beroep gedaan worden op een externe social 
media manager. De toewijzingsprocedure wordt besproken op het volgende bestuursoverleg. 
 
3. Heropening AfricaMuseum 
 
Op 9 december 2018 heropende het AfricaMuseum de deuren. Verschillende handelaars stellen zich 
de vraag hoe deze heropening een maximum positief effect kan hebben op het handelsleven. Hoe 
kunnen bezoekers van het museum (en dus potentiële klanten) geïnformeerd worden over de 
commerciële troeven van Tervuren op een creatieve en eenvoudige manier? 
 
Erwin Delaere geeft een overzicht van wat er al gerealiseerd werd en welke acties er in de pipeline 
zitten. 
 
- er werden 20.000 folders gedrukt van het toeristisch bezoekerscentrum. Deze worden grotendeels 
verspreid aan de balie van het AfricaMuseum om zo de bezoekers van het museum te stimuleren om 
ook naar het centrum te komen. 
- het groepsaanbod werd afgestemd op de heropening. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar 
combinaties die de bezoekers ook naar het centrum krijgen, ook om te lunchen. 
- in overleg met het AfricaMuseum, Toerisme Vlaams-Brabant en Visit Brussels wordt er werk 
gemaakt van een touchscreen in het nieuwe onthaalpaviljoen. Daarop zal o.a. een overzicht gegeven 
worden van de “must-sees” in de nabije omgeving van het museum. Erwin zal de selectie (maximum 
20 must-sees) ter controle ook doorsturen naar het RLE-bestuur. Deadline touchscreen: 2 april 2019. 
- de toeristische voetgangersbewegwijzering krijgt een update in functie van de gewijzigde situatie 
(nieuwe inkom AfricaMuseum). Op die manier wordt opnieuw een link gelegd tussen het centrum en 
het museum. 
- er komt ook een bewegwijzerde themawandeling tussen het onthaalpaviljoen en het 
bezoekerscentrum. Aan beide onthalen zullen de bezoekers een gratis plan kunnen krijgen met 
daarop de uitgestippelde wandeling die de link tussen het museum en het centrum moet 
verstevigen. (deadline: 2 april 2019) 
- in de loop van 2019 worden er deelfietsen ter beschikking gesteld aan het AfricaMuseum én aan 
het bezoekerscentrum.  
 
Er worden nog enkele bijkomende voorstellen geformuleerd: 
 
- het handelscentrum kan extra gepromoot worden via een bedrukking op het kader van de 
deelfietsen. Erwin Delaere checkt wat mogelijk is. 
- via mooie commerciële promodoeken in de omgeving/aan de ingang van het museum kan duidelijk 
gemaakt worden dat er ook in het centrum geparkeerd kan worden met ook een duidelijke 
vermelding van het handelscentrum. Erwin Delaere en Sofie Lombaert bespreken met Indigo wat de 
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mogelijkheden zijn. 
- een postkaart-rek (door 3e partij opgevolgd?) of (digitaal) bord met een overzicht van alle(?) 
handelaars? Waar? Onthaalpaviljoen AfricaMuseum? Bezoekerscentrum? Marktplein?  Zinvol? 
- verfraaiing van het handelscentrum (= uitwerking van de centrumstudie) 
- de ontwikkeling van een gezinsvriendelijke Citygame 
 
In de marge formuleert Laurence Deroisy nog enkele voorstellen om bezoekers naar Tervuren te 
lokken: 
 
- meer kleine speciaalzaken (link met kleine webshops), clusters, co-working  
- een duidelijkere citymarketing, hoe Tervuren profileren? Als toeristische gemeente? Als the place to 
be voor jonge starters? Als voorbeeldgemeente voor bewust verbruiken? … 
- aanbod van evenementen zoveel mogelijk afstemmen op de lokale handel (kan ook indirect) en op 
het lokaal patrimonium (vb. Artiestentoer). Daarbij ook een breder publiek aantrekken (vb. Eco-
kerstmarkt, winterbar, zomerbar, Halloween Licht & vuurparcours in het park, Zomerzoektocht à la 
Davidsfonds, openluchtfilm, openluchtconcerten, Bike&Run, Trail, Kids-Run, …) 
 
Naast al deze voorstellen is het volgens Rudy Van Geel ook van cruciaal belang dat alle handelaars en 
horeca- uitbaters klaar zijn om de museumbezoekers met de glimlach te ontvangen. 
 
4. Nieuws van het evenementencomité 
 
Evaluatie eindejaarsacties: Erwin Delaere zal een evaluatieformulier versturen naar alle RLE-leden. 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de ledenlijst op te frissen. Daarnaast zal de 
eindejaaractie ook als gespreksonderwerp aan bod komen tijdens het eerstvolgende RLE-café (zie 
agendapunt 6).  
 
Rudy Van Geel, Sofie Lombaert en Erwin Delaere kaarten alvast aan dat de communicatie rond de 
eindejaarsactie en rond de RLE-initiatieven in het algemeen beter kan. Erwin Delaere zal hieromtrent 
zo snel mogelijk een voorstel formuleren. Rudy Van Geel zal ook nog een gepast antwoord 
formuleren op de mail van de eigenaar van de Mont Blanc. 
 
Wat de kerstchalets betreft zal Sofie Lombaert checken waar de chalets kunnen opgeslagen worden. 
De waarborgen mogen teruggestort worden aan de gebruikers. Erwin Delaere licht Johan Eykens in. 

De kerstbomen werden op aandringen van Eric Dieben vroeger opgehaald dan eerst gepland. 
Interrand zal dit volgend jaar automatisch zo inplannen. 
 
5. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- De afdeling vrije tijd bracht opnieuw een nieuwjaarskalender uit, bijna 500 exemplaren werden 
geschonken aan de handelaars die er hun klanten een plezier mee konden doen. Jean-Pierre Leonard 
stelt de datum van de landing van Sinterklaas in Tervuren in vraag. Erwin Delaere checkt dit (update: 
datum is niet fout, Sinterklaas komt op de laatste zaterdag van november naar Tervuren). Er wordt 
ook gevraagd waarom de avondmarkt en de rommelmarkt niet vermeld werden. Op het moment dat 
de kalender in druk ging, was hier nog geen duidelijkheid over. 
 
- Bootjeshuis: de RLE pleit ervoor om in afwachting van een definitieve bestemming een tijdelijke  
bestemming te geven aan het pand  om verder verval en vandalisme te voorkomen. 
 
- Stand van zaken dossier ambachtenpark/zone  er wordt pas eind februari meer nieuws verwacht 
over hoe de toewijzing zal gebeuren. In elk geval wordt er plaats voorzien voor het containerpark.  
 
- Stand van zaken lijst gemeentelijk aankoopbeleid?  Erwin Delaere stuurde de lijst van handelaars 
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(RLE en niet-RLE) naar Rudy Van Geel, Eric Dieben en Jan Trappeniers. Op basis hiervan zal een 
aanzet worden gegeven voor het overzicht met productcategorieën. Eric Dieben en Rudy Van Geel 
nemen hiervoor initiatief. 
 
- Jan Trappeniers gaf enkele lopende dossiers voor opvolging door aan Sofie Lombaert. Ze volgt dit zo 
snel mogelijk op.  
 
6. Planning 2019  
 
- planning vergaderingen 2019: 
 
Donderdag 14 februari van 12u30 - 14u  
Dinsdag 12 maart van 18u30 – 20u           
Donderdag 11 april van 12u30 – 14u        
Dinsdag 14 mei van 18u30 – 20u 
Donderdag 13 juni van 12u30 – 14u 
Dinsdag 9 juli van 18u30 – 20u 
Donderdag 8 augustus van 12u30 – 14u 
Dinsdag 10 september van 18u30 – 20u 
Donderdag 10 oktober van 12u30 – 14u 
Dinsdag 12 november van 18u30 – 20u 
Donderdag 12 december van 12u30 – 14u 
 
- planning nieuwjaarsdrink: er wordt besloten om dit te combineren met een RLE-café. Er wordt 
voorgesteld om het RLE-café te organiseren op donderdag 21 februari om 18u30 in de Foyer.  De 
evaluatie van de eindejaarsactie wordt zeker één van de gespreksonderwerpen, waarbij o.a. de 
spreiding van deelnamekosten ter sprake kan gebracht worden.  
 
7. Varia 
 
- Eric Dieben herhaalt dat de innames van het openbaar domein nog steeds voor overlast zorgen. 
Wiens verantwoordelijkheid is dit? Kan Indigo dit melden aan de politie? Erwin Delaere en Sofie 
Lombaert zoeken dit uit. 
 
Datum volgend overleg 
 
Donderdag 14 februari van 12u30 - 14u  
 
 
 
 
 
 
 
 


