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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: 14 mei 2019 
Uur: van 18.30 uur tot 21 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Laurence 

Deroisy, Johan Eykens, Sofie Lombaert, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Jan Spooren 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (11/04/2019)  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Werking RLE 
 
- De middagvergaderingen hebben vaak een te volle agenda. Er wordt afgesproken om de agenda 
dan te beperken tot het hoogst noodzakelijke en onderwerpen die meer tijd vergen in te plannen 
tijdens de avondvergaderingen. Ook gastsprekers worden bij voorkeur op avondvergaderingen 
uitgenodigd. 
 
- Johan Eykens geeft een gedetailleerde afrekening van de eindejaarstombola (+ 3206,90 euro). Rudy 
Van Geel stelt voor om de deelnemende handelaars in juni alvast uit te nodigen voor de volgende 
eindejaarsactie. Erwin Delaere stelt hiervoor een brief op maar er wordt afgesproken om de brief pas 
in september te versturen. Er wordt ook afgesproken om een soortgelijke afrekening van de braderie 
te maken. Rudy Van Geel polst nogmaals bij de KBC of er een historiek van de rekening kan worden 
vrijgegeven. Het saldo van de RLE-rekening bedraagt momenteel 5103,54 euro. Het is nog niet 
duidelijk hoe deze middelen opnieuw zullen geïnvesteerd worden in de lokale economie. 
 
- Erwin Delaere geeft een gedetailleerde afrekening van de gemeentelijke budgetten die in 2018 
werden voorzien ter ondersteuning van de lokale economie. Hij geeft ook een stand van zaken van 
de budgetten die in 2019 zijn voorzien en waarschuwt voor een tekort van +/- 2500 euro. Er wordt 
voorgesteld om te bekijken of de winst die gegenereerd wordt uit de verkoop van de 
geschenkbonnen niet kan gebruikt worden om het tekort bij te passen. Erwin wijst ook op het 
positieve saldo van de RLE-rekening en de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. 
 
- Rudy Van Geel stelt voor om de bestuursverkiezingen van januari 2020 nu reeds voor te bereiden. 
Gezien deze verkiezingen stelt Rudy zijn voorzitterschap ter beschikking. Er wordt afgesproken om de 
handelaars zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de aankomende bestuursverkiezingen en 
engagement proberen te creëren. Er wordt gestreefd naar een diverse groep, een gezonde mix van 
dienstverleners, vrije beroepers, horeca, zelfstandigen en handelaars (ook uit de deelgemeenten). 
Erwin Delaere verstuurt de komende maanden een aantal oproepen per mail en vraagt ook aan Marc 
De Keyzer of hij via zijn kanalen het nodige kan doen. Daarbij zal worden voorgesteld dat potentiële 
kandidaten de komende maanden kunnen komen proefdraaien. Koen Wolzer polst ook rechtstreeks 
bij Kristiaan Probst (KBC) en Veerle Teck (Delicorner). Rudy Van Geel checkt bij Tom Vanthemsche 
(The Cacao Tree) voor mogelijke interesse. Er wordt afgesproken om de bestuursverkiezingen in 
september opnieuw te bespreken. Vanaf dan wenst ook Sven Van Erps (Babilo) toe te treden tot het 
bestuur. Ook Peter Vanoverloop (ZUS.) toonde reeds interesse. 
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3. Promotie handelscentrum 
 
- Erwin Delaere geeft een stand van zaken van de acties die ondernomen worden i.s.m. het 
AfricaMuseum. Banners ter hoogte van de inkom van het museum (wachttorens Leuvensesteenweg) 
zijn niet mogelijk. Het museum voorziet wel een uitgebreid grondplan met aanduiding van o.a. de 
speeltuin en het marktplein dat meegegeven wordt aan de museumbezoeker. Tegen 30 juni wenst 
het museum ook de geplande themawandeling tussen het onthaalpaviljoen en het toeristisch 
bezoekerscentrum en het marktplein (met infoborden langs het parcours) te realiseren. Ook het 
touchscreen dat voorzien wordt in het onthaalpaviljoen, met daarop informatie over 
bezienswaardigheden in de buurt (waaronder het handelscentrum), zou tegen dan moeten 
operationeel zijn. De toeristische voetgangersbewegwijzering tussen het centrum en het nieuwe 
onthaalpaviljoen is in productie en wordt in de loop van de komende weken geplaatst. 
 
- Ter hoogte van het Bootjeshuis werden twee panelen bestickerd ter promotie van het Tervuurse 
handelscentrum. In de moestuin is dit niet mogelijk. Op diverse plaatsen in groot-Tervuren kunnen 
verenigingen met banners promotie maken voor hun activiteiten. Er wordt voorgesteld om ook een 
aantal banners te voorzien ter promotie van het handelscentrum die kunnen dienen op de 
momenten dat er geen activiteiten aangekondigd worden door de verenigingen. Een soortgelijke 
werkwijze kan worden toegepast in de ondergrondse parking. Erwin Delaere onderzoekt de 
mogelijkheden. 
 
- Het project van de deelfietsen liep vertraging op. Ze komen er ten vroegste in het najaar. 
 
4. Nieuws van het evenementencomité 
 
- Stand van zaken braderie: 30 handelaars schreven zich tot dusver in. Erwin Delaere verstuurt nog 
een laatste herinnering. 
 
- Er wordt dit jaar geen avondmarkt georganiseerd met externe marktkramers en verenigingen, maar 
de gemeente biedt wel de mogelijkheid aan de RLE om een avondshopping op poten te zetten op 
zaterdag 31 augustus (= weekend Hee Tervuren). Een eerste oproep is de deur uit. Erwin Delaere 
verstuurt nog een herinnering. Tijdens het volgende bestuursoverleg zal beslist worden of er 
voldoende deelnemende handelaars zijn om door te gaan met de organisatie. 
 
- Het nieuwe bestek voor de kerstverlichting wordt de komende weken opgemaakt door de dienst 
WEB. Het RLE-bestuur vraagt expliciet om hierbij betrokken te worden en pleit voor een budget van 
maximum 17.000 euro en eenzelfde minimum verlichting te onderhandelen met de inschrijvers voor 
een periode van drie jaar. Erwin nodigt de verantwoordelijke uit op het volgende RLE-
bestuursoverleg. 
 
- Er wordt gevraagd hoe de keuze voor café Jardin als locatie voor het VIP-gebeuren van Hee 
Tervuren tot stand kwam. Sofie Lombaert gaat dit na.  
 
5. Adviezen RLE 
 
- Het RLE-bestuur gaf de afgelopen weken advies over het terras van The Cacao Tree en de plannen 
aan de Brusselsesteenweg 10. Wat dit laatste betreft, ging het college principieel akkoord voor de 
inname van drie parkeerplaatsen (twee voor de aanleg van een terras en één voor een fietsstalling). 
Het RLE-bestuur pleit voor een fietsstalling in de nabije omgeving die geen parkeerplaats moet 
kosten. 
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- Interleuven heeft de opmerkingen van het college nog niet verwerkt waardoor het beheerplan voor 
de ambachtenzone Keiberg nog niet kan worden voorgelegd aan het RLE-bestuur. Er wordt 
aangedrongen op een snelle terugkoppeling zodat de RLE voldoende tijd krijgt om het voorstel te 
bestuderen en de handelaars te informeren. Johan Eykens vraagt of de ambachtelijke zone 
ingekleurd werd als ontwrichte zone want dat zou een belangrijk belastingvoordeel tot gevolg 
kunnen hebben voor de handelaars. Dit wordt nagekeken. 
 
6. Nieuws van het gemeentebestuur  
 
- Er schreven zich 13 Tervuurse handelaars in voor het TERTS-project. Erwin Delaere communiceert 
de naar de handelaars. Omdat er maar tien beschikbare plaatsen zijn, zal er nog wel een 
selectieprocedure volgen.  
 
- Sofie Lombaert wijst op het bestaan van twee interessante websites: 
www.vlaanderenonderneemt.be informeert over alle mogelijke subsidies en kan ook zelf gevoed 
worden vanuit gemeente. Op www.provincieincijfers.be kan je terecht voor heel wat cijfermateriaal! 
Er wordt voorgesteld om een Tervuurs cijferrapport voor te stellen op een volgend RLE-overleg of 
een volgend RLE-café.  
 
- Er wordt gevraagd naar de aanwerving van een centrummanager. Sofie Lombaert laat weten dat 
hierover nog geen beslissing is genomen. 
 
- Er werd groen licht gegeven voor de aanleg van de tijdelijke parking voor het AfricaMuseum. Deze 
parking zal dienen tot wanneer de permanente parking ter hoogte van de tramterminus is uitgebreid. 
 
7. Varia 
 
- Er is nog geen nieuws over de campagne die Leuven zou opstarten tegen het online-shoppen. 
 
- Eric Dieben geeft opnieuw aan dat het sponsorgeld dat gevraagd wordt door het feestcomité erg 
veel is. Rudy Van Geel plant een overleg met de verantwoordelijke van het feestcomité waarbij 
gepleit zal worden voor meer samenwerking. 
 
- Het feestcomité vraagt of de kerstchalets kunnen gebruikt worden tijdens de kerstmarkt. Het RLE-
bestuur stemt hiermee in.  
 
- Jean-Pierre Leonard brengt een kort verslag uit van de voorbije mobiliteitsraad. De studie m.b.t. het 
vierarmen-kruispunt en de Ring werd voorgesteld. Daarbij wordt o.a. voorgesteld dat de Vlaktedreef 
enkel toegankelijk wordt voor fietsers maar Jean-Pierre geeft mee dat dit een lange termijnplan (10 
jaar?) is. Het mobiliteitsplan dat niet werd afgewerkt tijdens de vorige legislatuur zal ook opnieuw 
worden geactiveerd. 
 
Datum volgend overleg 
 
Donderdag 13 juni op 12u30 


