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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: 11 april 2019 
Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Eric Dieben, Laurence Deroisy, Johan 

Eykens, Sofie Lombaert, Jan Spooren, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Koen Wolzer, Sophie Block 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (14/02/2019)  
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
Terzijde: het verslag mag sneller doorgestuurd worden naar alle bestuursleden zodat er indien nodig 
sneller actie kan worden ondernomen. 
 
2. Nieuws van het evenementencomité 
 
- Paasactie: zoals gewoonlijk zullen er tijdens het Paasweekend eitjes uitgedeeld worden op de 
vrijdagmarkt en op zaterdag in de handelsstraten. Op vrijdag zal de marktleider de Paashazen 
begeleiden. Geen enkel aanwezig bestuurslid kan aanwezig zijn op zaterdag om de RLE te 
vertegenwoordigen en de Paashazen mee te begeleiden. Erwin Delaere vraagt aan Koen Wolzer of 
Sophie Block of zij beschikbaar zijn. 
 
- Bloemenmarkt: zoals afgesproken zullen er op het marktplein banners opgehangen worden ter 
promotie van het handelscentrum. Ook na de Bloemenmarkt is het wenselijk om permanent 
promotie te maken voor het handelscentrum. Aan het Bootjeshuis komt er op korte termijn 
bestickering. Erwin Delaere zal verder onderzoeken wat de (financiële) mogelijkheden zijn om ook 
banners te hangen aan de parkings in de omgeving van het museum en in de Koninklijke Moestuin.  
 
Tijdens de Bloemenmarkt vindt ook het gemeentelijk muziekfestival plaats op het marktplein. Er 
wordt ook een hamburgerkraam voorzien. Op het Warandeplein zullen er springkastelen staan in het 
kader van de Week van de Opvoeding van Huis van het kind . De streekproductenmarkt vindt niet 
plaats. De Buurderij werd doorverwezen naar de Proevertjesmarkt die plaatsvindt tijdens de 
Duisburgse feesten. 
 
- Braderie: naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Frankrijk zal de braderie in het teken 
staan van de koers. De vlagjes in de straten blijven dan ook hangen tot en met 6 juli wanneer de 
Tourkaravaan gepasseerd is. Momenteel schreven zich nog maar 15 handelaars in. Erwin Delaere 
verstuurt nog een herinneringsmail. Handelaars die niet op het parcours liggen, kunnen zoals 
gewoonlijk een plaats innemen in het handelscentrum.  
 
- Eindejaarstombola: alle eindejaarsacties werden uitvoerig besproken op het voorbije RLE-café (zie 
verslag). Een grondige evaluatie van de eindejaarstombola dringt zich op. Er ontspint zich ook een 
discussie over het al dan niet aanleveren van de kerstbomen in een pot met het oog op een 
mogelijke herplanting nadien. Dit dient verder besproken te worden met de KSA. Johan Eykens 
suggereert ook om een inschrijvingsformulier toe te voegen aan de uitnodigingsbrief voor de 
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handelaars. In de brief moet ook verwezen worden naar het recordaantal deelnemende handelaars 
in 2018. 
 
 - Eindejaarsverlichting: ook de verlichting werd besproken op het RLE-café. Een efficiëntere inzet van 
de versiering zal nodig zijn om met het beschikbare budget toch een gezellige eindejaarsfeer te 
scheppen. De dienst WEB schrijft nog dit voorjaar een nieuw bestek uit waarbij de RLE zal worden 
betrokken. Stockage van eventueel aan te kopen materiaal is niet mogelijk. 
 
3. Terrasreglement 
 
Het terrasreglement werd nog niet gecommuniceerd naar de handelaars. Erwin Delaere stuurt de 
brief en de samenvatting van het reglement door naar de burgemeester ter goedkeuring. Rudy Van 
Geel stelt voor om de communicatie per brief te combineren met infovergaderingen voor handelaars 
die al een terras hebben. 
 
Het terras van “Onze Buur” wordt eerstdaags opnieuw geplaatst. In eerste instantie worden de 
fietsbeugels verplaatst naar de zijkant van het terras. Op middellange termijn wordt een 
fietsparkeerplaats voorzien op de hoek van de Pastoor van de Sandestraat met de Hoornzeelstraat. 
Erwin Delaere legt de gemaakte afspraken nog eens voor aan de eigenaar van “Onze Buur” en dringt 
bij de dienst WEB aan op een snelle uitvoering van de verplaatsing van de fietsbeugels. Kunnen er 
ook parkeervakken geverfd worden? 
 
Naar aanleiding van de sluiting van Musiaux (eind juni) wordt voorgesteld om de eigenares vooraf te 
wijzen op haar verplichting om haar terras weg te nemen zodat er opnieuw kan geparkeerd worden.  
 
Erwin Delaere gaat na welke criteria er worden gehanteerd bij de beoordeling van terrasaanvragen in 
andere gemeenten met een terrasreglement. 
 
4. Adviezen RLE 
 
De RLE formuleert zo snel mogelijk een aantal formele adviezen die gevraagd werden door het 
college: 
 
- organisatie van circussen 
- bepaling van de afgebakende handelszone naar aanleiding van een richtkader voor 
functiewijzigingen van gelijkvloerse handelspanden in het kernwinkelgebied van Tervuren 
- Terrasaanvraag The Cacao Tree  
 
Op de vraag van het cultuurcentrum om de cadeaubon ook open te trekken naar culturele 
voorstellingen wordt niet ingegaan. 
 
5. Nieuws van het gemeentebestuur  
 
- Een aantal relevante collegebeslissingen: 
 
  - Het college gaf geen toelating aan F&M Properties voor het uitdelen van paaseitjes op de  
  vrijdagmarkt van 19 april 2019 en stelde voor om deze actie te organiseren op de  
  vrijdagmarkt van 26 april 2019. 
  - Het college gaf geen toelating voor het plaatsen van een aanwijzingsbord naar tasscoffee. 
  - Het college keurde de aanvraag voor een gevelverfraaiingssubsidie voor de handelspanden  
  gelegen op Markt 1 en 2 principieel goed.  
  - Het college keurde de conceptnota voor Hee Tervuren goed. Er wordt geen  
  avondmarkt georganiseerd met marktkramers en verenigingen. De handelaars krijgen wel de  
  kans een plaats in het kinderdorp in de Moestuin in te nemen. Daarnaast kan er door de RLE  
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  ook een avondshopping georganiseerd worden waarbij de winkels langer open zijn en waar  
  duidelijk over kan gecommuniceerd worden binnen de promotie van Hee Tervuren. De  
  geopende winkels kunnen ook extra aangeduid worden en de straten kunnen worden  
  afgesloten. Er vertrekt zo snel mogelijk een brief naar de handelaars om deze beslissing te  
  duiden en hen uit te nodigen om deel te nemen aan de voorgestelde alternatieven. 
 
 - Stand van zaken Bootjeshuis: aan de Regie der Gebouwen wordt formeel gevraagd om in de 
verkoopakte te voorzien dat het Bootjeshuis een horecabestemming moet krijgen. De tijdelijke 
bestemming laat ondertussen op zich wachten door problemen met de elektriciteit. 
 
- Stand van zaken beheerplan ambachtenzone Keiberg: het college nam kennis van het inrichtings-, 
uitgifte- en beheerplan. De opmerkingen van het college en van de afdeling Ruimte worden 
toegevoegd. Nadat Interleuven de opmerkingen heeft verwerkt, wordt het ter advies voorgelegd aan 
het RLE-bestuur.  
 
6. Campagne E-commerce 
 
De stad Leuven plant een campagne om Leuvenaars stil te laten staan bij de gevolgen van het online 
shoppen (leefbaarheid, verkeersoverlast, …) en aan te zetten tot meer lokaal kopen. 
 
Erwin Delaere checkt wat deze campagne precies inhoudt waarna op een volgend RLE-
bestuursoverleg zal besproken worden hoe dit kan toegepast worden in Tervuren. 
 
Rudy Van Geel stelt voor om dit onderwerp ook te behandelen op een volgend RLE-café en daar dan 
ook enkele handelaars aan het woord te laten die inspelen op de trend. 
 
7. Varia 
 
- Eric Dieben merkt op dat het sponsorgeld voor deelname aan de reclamestoet in Vossem erg hoog 
is (€ 250). De stoet wordt georganiseerd door het feestcomité. 
 
- Ter voorbereiding van het bestuursoverleg in mei vraagt Rudy Van Geel om alvast eens na te 
denken over de toekomst van de RLE (bestuursverkiezingen in januari 2020) en de vervanging van 
Sophie Block op korte termijn.  
 
- Rudy Van Geel en Johan Eykens proberen tegen volgend bestuursoverleg een overzicht te maken 
van de RLE-rekening 2018 (en indien mogelijk ook van voorgaande jaren). 
 
Datum volgend overleg 
 
Dinsdag 14 mei om 18u30 
 
 
 


