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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: 9 juli 2019 
Uur: van 18.30 uur tot 20.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Johan 

Eykens, Sofie Lombaert, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Jan Spooren, Laurence Deroisy 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (13/06/2019)  
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Evaluatie braderie 
 
Jean-Pierre Leonard merkt op dat er minder straatanimatie was dan gewoonlijk. Wegens besparingen 
was er hiervoor minder budget uitgetrokken. Toch bestaat de indruk dat er met het beschikbare 
budget meer aan te vangen valt. Eric Dieben stelt voor om de ballonplooier alvast te reserveren voor 
volgend jaar en neemt hiervoor contact op met Kevin Soenens. 
 
Hier en daar werd er geopperd om de braderie later te laten beginnen en ook later te laten eindigen. 
Rudy Van Geel stelt zich de vraag of er hierdoor meer handelaars zouden deelnemen en pleit ervoor 
om meer in te zetten op het enthousiasmeren van marktkramers (bijv. door andere 
braderieën/jaarmarkten te bezoeken en marktkramers aan te spreken om ook de braderie in 
Tervuren aan te doen). 
 
Door een foute omleiding ter hoogte van de Broekstraat bleef de ondergrondse parking leeg. Ook de 
omleiding naar Duisburg werd niet duidelijk aangegeven ter hoogte van het rondpunt. Daarnaast 
wordt ook voorgesteld om flexibeler om te springen met de verkeersmaatregelen indien mogelijk 
(bijv. het parkeerverbod in een deel van de Hoornzeelstraat bleek al snel onnodig). 
 
De handelaars zullen nog worden bevraagd, samen met een enquête over de avondshopping. 
 
3. Organisatie avondshopping 
 
Een nieuwe oproep leverde uiteindelijk volgende deelnemers op:  
 
Brusselsesteenweg 1 (Selexion Bert) 
Brusselsesteenweg 2A (Bijou) 
Brusselsesteenweg 4F01 (Designhus) 
Brusselsesteenweg 9A (Babilo) 
Brusselsesteenweg 10 (Mokkatoff) 
Brusselsesteenweg 15-17 (Ifac Service) 
Brusselsesteenweg 17 (Patzio) 
Brusselsesteenweg 34a (DS Decor) 
Brusselsesteenweg 36 (Impress Tervuren Fashionstore) 
Brusselsesteenweg 47 (The Cacao Tree) 
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Brusselsesteenweg 49 (Au fond du bois) 
Brusselsesteenweg 51 (Zyn Beauty Center) 
Brusselsesteenweg 53 (ZUS.) 
Brusselsesteenweg 55 (Bella Donna) 
Brusselsesteenweg 63 (Place to bio) 
Brusselsesteenweg 65 (YDC65) 
Hoornzeelstraat 8 (Onze Buur) 
Hoornzeelstraat 22 (Dieben) 
Hoornzeelstraat 23 (Pumido) 
Hoornzeelstraat 60-62 (New Generation Shoes) 
Melijndreef 6 (Hof van Melijn)  met beperkt aanbod 
Melijndreef 13 (Zoev Store) 
Markt 1 (Home Consult) 
Markt 3 (Mont Blanc)  onder voorbehoud, wenst niet opgenomen te worden in de publiciteit  
Markt 9 (Het Park)  
Markt 12 (Gambrinus) 
Kerkstraat 1 (Keizerskroon) 
Klarastraat 2 (Mi Joya) 
 
+ Nancy Wynants die een standje zou uitbaten rond loopbaanbegeleiding. 
 
Er wordt afgesproken om de overige horeca te vermelden in de promotie.  
 
Na overleg met de organisatoren van Hee Tervuren zal enkel de Kerkstraat en de Brusselsesteenweg 
afgesloten worden van 17u tot 22u. Het parkeerverbod zal van kracht zijn vanaf 15u.  
 
Erwin Delaere bereidt de communicatie voor naar de deelnemende handelaars met daarin de nadruk 
op de verkeersmaatregelen en de mogelijkheid om de Brusselsesteenweg te gebruiken om de 
winkelbeleving te versterken. Koen Wolzer richt ook een Whatsapp-groepje op zodat de deelnemers 
onderling met elkaar kunnen communiceren en elkaar op de hoogte kunnen brengen van hun 
plannen. 
 
Een aparte affiche en flyers worden voorzien en tijdens de avondshopping zelf zullen de 
deelnemende handelaars extra in de picture gezet worden via een staandertje met 
deelnemersaffiche. Erwin Delaere zorgt ook voor de communicatie via het infoblad en de website en 
licht Mark De Keyzer in zodat ook via Tervuren Lekker Dichtbij de nodige promotie kan gemaakt 
worden. 
 
4. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Het college besliste om de campagne ‘Winkelhier. Koop bewust. Bij ondernemers van hier.’ Van 
Unizo te ondersteunen. Er vertrok reeds een mail naar de handelaars met daarin een warme oproep 
om deel te nemen aan de campagne en gebruik te maken van het campagnemateriaal. Vanuit het 
RLE-bestuur wordt voorgesteld om extra campagnemateriaal te bestellen. Daarnaast zal de 
campagne ook gecommuniceerd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen en via Tervuren 
Lekker Dichtbij.  Sofie Lombaert stelt voor om ook een persbericht op te stellen samen met Rudy Van 
Geel. 
 
Op vraag van het college werd een aanpassing doorgevoerd in de interne procedure 
overheidsopdrachten van beperkte waarde. Ieder afdelingshoofd, diensthoofd of 
deelverantwoordelijke van een dienst die een bestelling maakt waarvan het geraamd jaarlijks bedrag 
lager ligt dan € 30.000 (excl. BTW) wordt verondersteld na te gaan of lokale ondernemers kunnen 
inspelen op de vraag. Rudy Van Geel stelt voor om nog een stapje verder te gaan en als 
gemeentebestuur het engagement op te nemen om aankopen tot € 500 sowieso lokaal te doen. 
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Sofie Lombaert checkt wat de mogelijkheden zijn. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te brengen is 
een handelaarslijst gewenst. Erwin Delaere checkt met de financiële dienst van de gemeente om 
inzicht te hebben welke aankopen de gemeente doet om alzo een beter beeld te hebben. 
 
- Mogelijk komt er extra budget vrij voor het TERTS-project en kunnen alle 13 handelaars die zich 
hiervoor aanmeldden ook deelnemen. Interleuven dient dit nog te bevestigen. 
 
- Er is nog geen nieuws over de ambachtelijke zone. Interleuven heeft nog geen aangepaste versie 
van het beheersplan doorgestuurd. Het RLE-bestuur herhaalt de wens om op tijd advies te kunnen 
geven aan zowel de gemeente als alle handelaars, ondernemers en vrije beroepers. Deze drie 
groepen dienen voldoende inzicht en tijd te krijgen om zich kandidaat te kunnen stellen. 
 
- Er is ook nog geen nieuws over de deelfietsen. Rudy Van Geel vermeldt in de marge dat er een 
samenwerking op touw werd gezet tussen Zoev Store, het Spaans Huis en Canapé. 
 
- Het Bootjeshuis werd ondertussen verhuurd aan Young Art Tervuren. Het RLE-bestuur vraagt zich af 
of de locatie de komende maanden ook publiek toegankelijk wordt. Op heden ziet het geheel er 
allesbehalve aantrekkelijk uit voor de bezoekers van Tervuren. 
 
- De affiches en het paneel ter promotie van het handelscentrum werden aangebracht in de 
ondergrondse parking van Indigo. De banners in de daarvoor voorziene frames worden in de loop 
van de maand augustus opgehangen. Er wordt onderzocht of er ter hoogte van de tijdelijke parking 
van het museum ook banners kunnen aangebracht worden. 
 
5. Varia  
 
- Het Foodtruckfestival wordt kort geëvalueerd. De nieuwe locatie kan op veel bijval rekenen. Extra 
aandacht voor duurzaamheid is nodig: er werden enkel wegwerpbekers en -borden gebruikt. De 
vraag wordt gesteld of het gemeentebestuur de herbruikbare bekers kan aankopen zodat er geen 
waarborg moet betaald worden door de mensen. Dit geldt tevens voor andere evenementen. De 
doelstelling (minder afval en hergebruik van bekers) blijven dezelfde.  Dit zal ook het totale verbruik 
van consumpties bevorderen (men kan terug makkelijker een drankje aan vrienden en kennissen 
trakteren gezien er geen waarborg per beker dient betaald te worden -  dus win win voor iedereen!). 
 
- Sofie deelt een goede praktijk met betrekking tot herbruikbare zakken: bij Au Flan Breton krijgen 
klanten korting als ze een herbruikbare tas gebruiken tijdens de aankopen. Het zou goed zijn om 
dergelijke goede praktijken te delen met andere handelaars ter inspiratie. Jean-Pierre Leonard vult 
aan dat dit vroeger bij elke bakker het geval was: bracht je je eigen zak mee, dan kreeg je korting. 
 
-De doortocht van de Tour de France werd door iedereen fel gesmaakt en extra promotie voor 
Tervuren. Een geslaagd evenement voor Tervuren! 
 
- Er wordt voorgesteld om het onderscheid tussen RLE-leden en niet-RLE-leden niet langer te maken. 
Erwin Delaere werkt aan een algemene lijst van alle handelaars, ondernemers en vrije beroepers op 
basis van de kruispuntbank van ondernemingen. 
 
Volgend vergadering dinsdag 10 september om 18u30 (geen overleg in augustus!) 
 
 
 


