
1/5 

Administratief Centrum – Markt 7 A bus 2 – 3080 TERVUREN 
 

   Vergaderverslag Dagelijks bestuur RLE 
 
 

 
Groep: Dagelijks bestuur Raad voor Lokale Economie 
Datum: 14 februari 2019 
Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Laurence 

Deroisy, Sofie Lombaert, Jan Spooren en Erwin Delaere (notulist) 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (17/01/2019)  
 
Voorzitter Rudy Van Geel heet Laurence Deroisy en Jan Spooren hartelijk welkom. Laurence treedt 
toe tot het RLE-bestuur. Erwin Delaere checkt of dit formeel dient bevestigd te worden. Jan Spooren 
zal in de mate van het mogelijke de bestuursvergaderingen bijwonen om relevante informatie te 
delen met het bestuur én om de communicatie- en citymarketingstrategie mee vorm te geven. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Planning Social Media 2019 
 
Het RLE-bestuur wenst het handelsleven nog verder te promoten op de bestaande Facebook- en 
Instagrampagina’s “Tervuren, Lekker Dichtbij” en bestaande acties en evenementen via die kanalen 
bekender te maken bij de bevolking en de bezoekers van Tervuren. Er wordt hiervoor opnieuw een 
beroep gedaan op een externe social media manager.  
 
Deze opdracht zal voor de komende twee jaar opnieuw worden toegewezen aan Marc De Keyzer. 
Rudy Van Geel en Erwin Delaere ronden de overeenkomst af waarbij ook aandacht zal gaan naar 
eigendomsrecht/medebeheer van de pagina’s. Er wordt ook gevraagd aan Marc om tweemaal per 
jaar terug te koppelen met het RLE-bestuur. 
  
3. Rekening 2018/Begroting 2019 
 
a) Enerzijds zijn er de budgetten voorzien op de gemeentelijke begroting: 
 
Voor 2019 heeft de gemeenteraad een budget van 41.000 euro goedgekeurd ter ondersteuning van 
de lokale economie. Daarnaast is er nog een klein budget beschikbaar voor extra straatanimatie 
tijdens de braderie (3000 euro) en de subsidiepot voor gevelverfraaiing (10.000 euro).  
 
De 41.000 euro werd op basis van vorige jaren als volgt ingepland maar daar kan nog mee geschoven 
worden. Wat niet werd voorzien in onderstaand overzicht: 
 
- de duurdere sociale mediacampagne (+ 2000 euro) 
- vernieuwing van de kostuums voor de zwarte pieten (+ 500 à 1000 euro) 
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Nieuwjaarsreceptie 500 € Kosten zijn reeds gemaakt voor 2019. In 2020 graag 
voorzien op een ander budget want de receptie is 
niet langer een RLE-organisatie. 

Paasactie 500 € Rondgang met Paashazen (kostuums) en paaseitjes 
op vrijdagmarkt en op zaterdag in het 
handelscentrum 

Bloemenmarkt 3500 € Druk affiches, potgrond (+/- 2500 euro), security 
Braderie 5000 € Kraampjes (+/- 2500 euro), straatanimatie, Sabam 
Sinterklaas 2500 € Vrijwilligersvergoedingen + helikopter 
Ondersteuning eindejaarstombola 5000 € Drukwerk  
Kerstverlichting 20.000 €  
Sociale mediacampagne 2000 €  
Acties vrijdagmarkt 1000 €  
Varia (cadeaubonnen nieuwe 
handelaars, organisatie RLE-café’s, 
broodmanden tijdens 
bestuursoverleg, …) 

1000 €  

   
Totaal 41.000  
 
In de marge wordt ook voorgesteld om een overleg met de marktkramers van de vrijdagmarkt vast te 
leggen. 
 
b) Daarnaast is er de RLE-rekening die beheerd wordt door de RLE zelf: 
 
Die wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie van de gemeente (1000 €) + deelnamegelden van 
handelaars aan de braderie en de eindejaarstombola. Een deel van de kosten van de 
eindejaarstombola wordt hiermee betaald. Het is onduidelijk welk budget er dan nog rest om te 
gebruiken ter promotie van het handelsleven in Tervuren. 
 
Rudy Van Geel en Johan Eykens maken een RLE-afrekening voor 2018 op. Kan er een soortgelijk 
overzicht gemaakt worden voor 2017, 2016, …?  
 
4. Nieuws van het evenementencomité 
 
a) Evaluatie eindejaarsacties 
 
Er werd een evaluatieformulier verspreid onder de handelaars. Een tiental handelaars reageerden 
reeds. Erwin Delaere verstuurt nog een herinnering en zal in de aanloop naar het RLE-café van maart 
samen met Eddy Dierickx en Jean-Pierre Leonard nog een rondgang organiseren om zoveel mogelijk 
feedback te krijgen. 
 
b) Voorbereiding bloemenmarkt  
 
De initiatiefnemers van de buurderij vroegen via mail aan de RLE welke mogelijkheden er zijn om 
samen te werken tijdens de Bloemenmarkt, de braderie, … Sinds november 2018 wordt er in het 
centrum van Tervuren één keer per week een korte keten/ boerenmarkt georganiseerd in de garage 
van Mi Joya volgens het model van Boeren en Buren (https://boerenenburen.be/nl-
BE/assemblies/11713). Lokale producenten en boeren worden samengebracht op één website waar 
iedereen kan bestellen tot dinsdagmiddernacht. De bestellingen kunnen dan worden afgehaald op 
donderdag tussen 19u30 en 20u30 (in aanwezigheid van de producenten en boeren) en op 
vrijdagochtend tussen 9u en 10u. 
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Sofie Lombaert is het idee om een streekproductenmarkt te koppelen aan de Bloemenmarkt 
genegen. De vrees bestaat echter dat lokale handelaars hier niet mee opgetogen zullen zijn vermits 
de meeste producenten van de buurderij van buiten Tervuren afkomstig zijn. De vraag zou in de 
eerste plaats aan Tervuurse producenten kunnen gesteld worden om daarna de markt op te vullen 
met producenten van de buurderij of één standje van de buurderij waar verschillende producten 
aangeboden worden. 
 
Er wordt voorgesteld om in eerste instantie te vragen aan de buurderij of er ook Tervuurse 
producenten deel van uitmaken en of er een delegatie van de RLE kan langskomen op een 
donderdagavond om een eventuele samenwerking te bespreken. Erwin Delaere doet hiervoor het 
nodige. 
 
Er wordt ook voorgesteld om een spandoek te laten maken waarop duidelijk staat dat de Tervuurse 
handelaars de Bloemenmarkt mee ondersteunen. Erwin Delaere doet een voorstel. Op de zakken van 
de potgrond is geen vermelding meer mogelijk, deze werden vorig jaar aangekocht door de dienst 
WEB voor de komende vier à vijf jaar. 
 
c) Voorbereiding braderie 
 
Er wordt geen thema vastgelegd. 
 
d) Voorbereiding Sinterklaas 
 
- Er is nood aan nieuwe zwarte piet pakken. 
- Het vervoersmiddel van de sint komt weer ter sprake. Iedereen is het erover eens dat de beslissing 
voor de zomer moet genomen worden. Erwin Delaere checkt of een hybride of een meer 
energiezuinige helikopter financieel haalbaar is. 
  
e) Avondmarkt 
 
- Sofie Lombaert zorgt zo snel mogelijk voor formeel uitsluitsel over het al dan niet plaatsvinden van 
de avondmarkt. Het bestuur hoopt alleszins dat de avondmarkt zal plaatsvinden. 
 
5. Nieuws van het gemeentebestuur  
 
- Erwin Delaere stuurde een selectie van Tervurense ‘must-sees’ door naar het museum voor hun 
touchscreen. Ook het handelscentrum wordt er gepromoot. Een voorbeeld is terug te vinden op de 
picknicktafel in het toeristische bezoekerscentrum. 
 
- De deelfietsen via het Horizon+-project worden pas na de zomer aan het AfricaMuseum én aan het 
bezoekerscentrum ter beschikking gesteld. 
 
- Overleg Indigo - Bram Peeters zal in de toekomst aanwezig zijn op deze samenkomsten: 
 
  - met betrekking tot de parkeergeleidingssystemen: de drie palen zullen in de loop van  
  februari opnieuw geplaatst en geactiveerd worden 
  - wat betreft inname openbaar domein in betalende zones: Streeteo (parkeerwachters)  
  zullen tijdens de maand februari checken of er misbruiken zijn op basis van een aan  
  hen aangeleverd overzicht van de innames openbaar domein. Bij misbruik kunnen ze  
  dit aan de politie signaleren. Na een maand volgt een evaluatie. 
 
Volgende zaken worden besproken/voorgesteld aan Indigo tijdens een volgend overleg: 
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  - zolang de publiciteitsborden in de parking niet aan derden zijn verhandeld kan er misschien  
  ook een algemene pub geplaatst worden om de goede en aangename handelssfeer in onze  
  gemeente te ondersteunen. 
  - zolang er geen publiciteitsbord op de uitgaande slagboom is verhandeld kan hier een  
  publiciteit op geplaatst worden om de bezoekers te danken om de Tervurense handelaars  
  gesteund te hebben 
  - Als Indigo in het straatbeeld nadardoeken plaatst ter promotie van de parking wordt  
  voorgesteld om steeds een beeld en boodschap van Tervurense handelaars mee  
  te verwerken in de boodschap. 
  - Kunnen er nadardoeken gehangen worden aan de ingang van het AfricaMuseum  
  (Leuvensesteenweg – Terminus) 
 
In de marge: Erwin Delaere geeft aan de gemeentelijke communicatiedienst door dat er nog oude 
bewegwijzering “parking Moestuin” dient weggenomen te worden. 
 
- Stand van zaken terras Delrue: er wordt momenteel gewerkt aan het uittekenen van een concept 
hieromtrent. Sofie Lombaert doet het nodige.  
 
- Stand van zaken vuilnisbakken/containers restaurant Carretino : Sofie Lombaert volgt dit verder op. 
 
- Stand van zaken dossier Hoornzeelstraat: er werd nog geen omgevingsaanvraag ingediend en over 
het principevoorstel omtrent het invullen van handelsruimten in het kernwinkelgebied werd door het 
college nog niets beslist. De dienst Omgeving & Wonen agendeert dit opnieuw voor de zitting op 
25/2. Het RLE-bestuur pleit voor het behoud van de winkelbestemming. Er ontspint zich een 
levendige discussie over welke strategie er best kan gehanteerd worden om het handelscentrum 
leefbaar te houden. De Raad voor Lokale Economie moet hier zeker een adviserende rol in spelen. 
 
6. Planning RLE-café 
 
- Dinsdag 12 maart om 18u30 in de Foyer (Erwin Delaere zorgt voor de reservatie en maakt een 
feestelijke uitnodiging op). 
- Rudy Van Geel vraagt na of Kathelijne Verboomen opnieuw beschikbaar is om te modereren. 
 
Agenda: 
- Toelichting TERTS (max 15 min): InterLeuven lanceert dit Europees project ‘TERTS’ ter stimulatie van 
energie-efficiënte maatregelen waarin kleine ondernemers (gratis) worden begeleid bij ingrepen 
rond energiezuinigheid van hun gebouw via coaching (groepsbegeleiding mogelijk voor alle 
ondernemers) en subsidies (voor max. 10 ondernemers). Na de voorstelling op het RLE-café zal 
hierover ook per brief worden gecommuniceerd. Erwin Delaere bezorgt het RLE-bestuur alvast de 
PowerPointpresentatie. 
- Toelichting sociale mediacampagne door Marc De Keyzer (max. 15 min) 
- Evaluatie eindejaarsacties, bespreking tevredenheidsenquête 
 
7. Varia 
 
- Verwelkoming nieuwe handelaars  niet langsgaan bij ketens. Er moet wel nog een bezoek 
gebracht worden aan het nieuwe café “Bij ons” in Duisburg.  
 
 
 
Datum volgend overleg 
 
Dinsdag 12 maart (RLE-café) om 18u30 
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Donderdag 11 april om 12u30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


