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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: 13 juni 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, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Johan Eykens, Jan Spooren 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (14/05/2019)  
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Bespreking kerstverlichting 
 
Er moet een nieuw bestek opgemaakt worden voor de kerstverlichting. Karel Baerten van de dienst 
Werken in Eigen Beheer vervoegt de vergadering en licht de planning toe. Tegen het begin van de 
zomervakantie zou het bestek de deur uit moeten. Vanaf augustus kunnen dan de aanbiedingen 
beoordeeld worden zodat er kan gegund worden in september. Er wordt op dat moment nog 
teruggekoppeld met het RLE-bestuur. 
 
Karel geeft enkele bedenkingen mee: 
 
- het wordt alsmaar moeilijker om kerstbomen voor de deelgemeenten te bekomen. Er zal in het 
bestek worden gevraagd naar een alternatieve oplossing die eenzelfde sfeer en uitstraling 
garandeert. 
- de afgelopen jaren zij heel wat overspanningsmogelijkheden in het centrum weggevallen vanwege 
nieuwbouw. Ook hier zal in het bestek gevraagd worden naar alternatieven. 
- er wordt wellicht gekozen voor een leverancier die de komende vier jaar de kerstverlichting zal 
verzorgen. In het bestek wordt meegegeven dat het wel de bedoeling is om elk jaar nieuwe 
elementen te introduceren. 
 
Rudy Van Geel geeft nog mee dat er wegens de gemeentelijke besparingen maar 15.000 euro à 
(maximum!) 17.000 euro/jaar beschikbaar is voor de eindejaarsverlichting. Mogelijk kan er bespaard 
worden door het aantal guirlandes te beperken en bepaalde ankerpunten in het centrum extra te 
versieren (bijv.aan de vrijheidslinde). Aan de indieners zal zowel een modern als een traditioneel 
voorstel gevraagd worden. Het RLE-bestuur dringt ook aan om goed te onderhandelen zodat het 
budget van 15.000 euro niet wordt overschreden. 
 
Bij gebrek aan stockage kan er geen kerstverlichting aangekocht worden. Ter hoogte van de 
Leuvensesteenweg (aan de overkant van het museum) huurt de gemeente weliswaar een perceel 
van de koninklijke schenking maar dit is hiervoor niet geschikt. In de marge geeft Rudy de suggestie 
mee om de geplande afrastering te gebruiken om het handelscentrum via banners te promoten. 
Erwin Delaere bekijkt met Karel wat de mogelijkheden zijn. 
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3. Bespreking sinterklaasnota 
 
Ter voorbereiding van dit overleg werd een conceptnota doorgestuurd ter vernieuwing van het 
sinterklaasevent. Op vraag van en na overleg met Sofie Lombaert, rekening houdend met een aantal 
suggesties van nieuwe handelaars op het RLE-café van 12 maart 2019, werkte de afdeling vrije tijd 
een milieuvriendelijker alternatief uit. Volgende opmerkingen worden geformuleerd: 
 
- Jean-Pierre Leonard en Eric Dieben zijn ontgoocheld en geloven niet in het concept. De mensen 
zullen zich verwachten aan een helikopter en daardoor ontgoocheld afdruipen en wellicht het jaar 
erna niet meer terugkeren. 
- Rudy Van Geel herhaalt dat de helikopter zorgt voor een unieke beleving waarbij het milieuaspect 
verwaarloosbaar is. De landing van de helikopter is dé grote publiekstrekker. Op termijn (wanneer 
het park volledig in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos zou zijn) kan een boot voor 
eenzelfde wauw-effect zorgen al hebben sommigen hun twijfels bij de haalbaarheid van dit idee. 
- De intrede van de sint via de gecamoufleerde gang krijgt weinig bijval.  
- Laurence Deroisy is een andere mening toegedaan en is wel voorstander van een nieuw concept 
zonder helikopter. De randactiviteiten zullen wel cruciaal zijn om dit concept te doen slagen.  
- Koen Wolzer stelt voor om de wachtrijen voor de foto te verminderen door te werken met 
genummerde lotjes.  
- Het rondgaan bij de handelaars wordt gemist in de nota. Dit is nochtans cruciaal om het interessant 
te houden voor de lokale handelaars. 
- Er wordt aangedrongen om alvast in 2019 nog niet te sleutelen aan de formule.  
 
Sofie Lombaert concludeert dat de nota mét advies van de RLE zal voorgelegd worden aan het 
college waar uiteindelijk de knoop zal gehakt worden.  
 
4. Beslissing avondshopping  
 
Zeventien handelaars reageerden tot dusver positief op de avondshopping: 
 
Brusselsesteenweg 1 (Selexion Bert) 
Brusselsesteenweg 2A (Bijou) 
Brusselsesteenweg 4F01 (Designhus) 
Brusselsesteenweg 9A (Babilo) 
Brusselsesteenweg 10 (Paparazzi) 
Brusselsesteenweg 17 (Patzio) 
Brusselsesteenweg 34a (DS Decor) 
Brusselsesteenweg 53 (ZUS.) 
Brusselsesteenweg 55 (Bella Donna) 
Brusselsesteenweg 63 (Place to bio) 
 
Hoornzeelstraat 22 (Dieben) 
Hoornzeelstraat 23 (Pumido) 
Hoornzeelstraat 60-62 (New Generation Shoes) 
 
Melijndreef 13 (Zoev Store) 
 
Markt 12 (Gambrinus) 
 
Klarastraat 2 (Mi Joya) 
 
+ Nancy Wynants die een standje zou uitbaten rond loopbaanbegeleiding. 
 
Het RLE-bestuur beslist om de avondshopping te laten doorgaan. Er wordt voorgesteld om in de 
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communicatie aan te kondigen dat er bij de deelnemende handelaars kan geshopt worden tot 21u. 
De Brusselsesteenweg wordt alvast afgesloten voor verkeer. Indien er nog voldoende handelaars in 
de Kerkstraat en de Hoornzeelstraat deelnemen zullen ook die straten worden afgesloten. Erwin 
Delaere verstuurt nog een nieuwe oproep tot deelname met vermelding van de handelaars die reeds 
positief reageerden en de vraag aan hen om hun buren te overtuigen. 
 
5. Adviezen  
 
Er wordt opnieuw een advies gevraagd aan de RLE voor de officiële toelating van de terrasplannen in 
de Brusselsesteenweg 10. Het RLE-bestuur blijft bij haar standpunt: inname van maximum twee 
parkeerplaatsen en de geplande fietsstalling verhuizen naar Casalta (zo ook voorzien in de plannen). 
Rudy Van Geel stuurt het advies door.  
 
6. Nieuws van het gemeentebestuur  
 
- De beleidsverklaring werd toegelicht. Het RLE-bestuur is tevreden met de geplande 
centrummanager en vindt het ook positief dat inspraak van raden wordt vooropgesteld. 
- Er wordt een nieuwe afvaardiging van de RLE in de mobiliteitsraad gevraagd: Jean-Pierre Leonard 
stelt zich kandidaat. Eric Dieben is eerste reserve. 
- Tussen 1 en 10 oktober wordt het belang van een goede geestelijke gezondheid weer in de kijker 
gezet door het sociaal huis Tervuren. Dit jaar wordt de aandacht gevestigd op veerkracht via 
spreuken in het straatbeeld. Ook aan de Tervuurse handelaars zal worden gevraagd om d.m.v. fijne 
woordspelingen, deugddoende boodschappen, quotes, … de voorbijgangers even te doen stilstaan 
en nadenken over het belang van mentale gezondheid.  
- Er meldden zich dertien handelaars voor het TERTS-project. Er was echter maar een budget 
voorzien voor tien handelaars. Er wordt momenteel onderzocht of alle dertien handelaars toch in 
aanmerking kunnen komen. Anders zal er nog een selectieprocedure uitgewerkt moeten worden. 
 
7. Varia  
 
- Eric Dieben polst naar de verkeersmaatregelen in het kader van de doortocht van de Tour de 
France. Heel wat informatie staat reeds op www.tourdefrancetervuren.be maar Erwin Delaere zal via 
mail nog extra informatie bezorgen aan de handelaars.  
- Alle hulp bij  het plaatsen van de marktkramers tijdens de braderie is welkom. Jean-Pierre Leonard 
stelt zich kandidaat. 
- Erwin Delaere stelt een aantal ontwerpen van banners en affiches voor die ter promotie van de 
handelaars zullen gebruikt worden in de ondergrondse parking en op strategische plaatsen in groot-
Tervuren. Van zodra deze zichtbaar zijn, verstuurt hij hierrond een nieuwsbericht. 
- Voetbalclub KV Tervuren zoekt nauwere samenwerking en kennismaking met Tervuurse handelaars, 
ondernemers en vrije beroepers. Rudy Van Geel stelt voor om hen uit te nodigen op een volgende 
RLE-vergadering. 
- Tervuren werd gepromoot in de Libelle met speciale aandacht voor drie horecazaken die 
reageerden op de oproep van Visit Tervuren en gedurende de maand juni een speciale korting 
aanbieden. 
- In het infoblad van september zal een artikel gewijd worden aan de positieve effecten van de 
heropening van het museum op het handelscentrum. Rudy Van Geel wordt hiervoor geïnterviewd.  
- Eric Dieben wijst op de lanceren van een Unizo-campagne ter promotie van het lokaal winkelen. Er 
zal worden bekeken hoe Tervuren hierop kan inspelen. 
 
 
 
Datum volgende vergadering: dinsdag 9 juli om 18u30 in De Warandepoort. 


