
1/4 

Administratief Centrum – Markt 7 A bus 2 – 3080 TERVUREN 
 

   Vergaderverslag Dagelijks bestuur RLE 
 
 

 
Groep: Dagelijks bestuur Raad voor Lokale Economie 
Datum: 10 september 2019 
Uur: van 18.30 uur tot 22 uur 
Plaats: Vergaderzaal De Beuk 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Laurence 

Deroisy, Johan Eykens, Sven Van Erps, Jan De Belser, Peter Vanoverloop, 
Jan Spooren, Sofie Lombaert, Erwin Delaere (notulist) 

Verontschuldigd: Marc De Keyzer, Kristiaan Probst 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (09.07.2019)   
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Vooruitblik op nieuwe RLE-bestuursverkiezingen 2020 
 
In het voorjaar van 2020 vinden er nieuwe RLE-bestuursverkiezingen plaats. De komende maanden 
zal het huidige bestuur actief zoeken naar handelaars en ondernemers die zich hiervoor willen 
engageren.  Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep, een gezonde mix van 
dienstverleners, vrije beroepers, horeca-uitbaters, zelfstandigen en handelaars, ook uit de 
deelgemeenten. 
 
Een aantal potentiële nieuwe bestuursleden woont het overleg bij. Sven Van Erps, Jan De Belser en 
Peter Vanoverloop stellen zich kort voor en geven aan waarom zij interesse hebben getoond om toe 
te treden tot het RLE-bestuur. De voorzitter en de burgemeester juichen hun aanwezigheid  toe.  
 
Naar aanleiding van de bestuursverkiezingen zullen ook de statuten onder de loep worden genomen. 
 
3. Samenwerking met KV Tervuren 
 
Voetbalclub KV Tervuren zoekt een nauwere samenwerking met de  handelaars, ondernemers en 
vrije beroepers. Bart Van den Broeck en Patrick Bervelt vervoegen de vergadering en lichten hun 
voorstel toe. 
 
Er wordt gestreefd naar een win-winsituatie. De handelaars zullen door de RLE gestimuleerd worden 
om zich kandidaat te stellen als verkooppunt voor de stickeractie. In ruil wordt het lokaal shoppen 
gepromoot met een banner langs het voetbalveld. Rudy Van Geel en Eric Dieben maken hieromtrent 
nog praktische afspraken met KV Tervuren. 
 
 4. Ambachtelijk zone Keiberg 
 
Het RLE-bestuur nam kennis van het Inrichtings-, Uitgifte-, en beheerplan van de Ambachtelijke zone 
Keiberg. De burgemeester licht het Uitgifteplan  nog verder toe. 
 
- Er is geen specifieke zonering qua type van activiteiten voorzien. Niettemin bepaalt het zicht vanop 
de Leuvensesteenweg in sterke mate het beeld van het bedrijventerrein. Voor deze zone worden een 
aantal stedenbouwkundige mogelijkheden gecreëerd en voorschriften naar uitwendig voorkomen 
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opgelegd.  
- De geplande activiteiten van de kandidaat-bedrijven moeten uiteraard passen binnen de 
bestemming ‘zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s’ van het gewestplan maar zullen ook 
beoordeeld worden op hun lokale gebondenheid/regionale verankering. Tervuurse kandidaten die 
zich momenteel in een zonevreemde situatie bevinden, krijgen bijvoorbeeld voorrang. Ook de  
bedrijfseconomische context/tewerkstelling zal doorslaggevend zijn in de selectieprocedure. 
- Ook het recyclagepark en een nieuw politiekantoor krijgen een plaats in de ambachtelijke zone. 
- Timing: op 16 september staat er een gemeenteraadscommissie gepland (19.30 uur in de raadzaal) 
met toelichting door InterLeuven, het IUB-plan wordt daarna  voorgelegd aan de gemeenteraad eind 
september. Nadien zal er door de gemeente Tervuren een infovergadering worden georganiseerd 
voor bedrijven die ook proactief benaderd zullen worden. De uiteindelijke selectie zal  eind 2019 
gebeuren maar de eindbeslissing ligt bij InterLeuven na onderhandelingen met de geselecteerde 
bedrijven. 
- In de selectiecommissie zullen mensen van InterLeuven zetelen (waaronder ook een externe 
expert) en een delegatie van de gemeente waar ook iemand van het RLE-bestuur kan deel van 
uitmaken. 
- Ook in de beheercommissie kan een afvaardiging van het RLE-bestuur voorzien worden. 
  
Vanuit het RLE-bestuur zijn er twee belangrijke aandachtspunten: 
- Er wordt gepleit voor een door de gemeente Tervuren zeer degelijke en georganiseerde 
begeleiding/ondersteuning van alle mogelijke geïnteresseerde ondernemers bij het indienen van hun 
aanvraag. Dat zal wellicht ook door InterLeuven moeten gebeuren maar de burgemeester geeft aan 
dat ook de gemeentelijke administratie paraat zal staan om alle Tervurense ondernemers die 
interesse in dit project tonen te helpen waar nodig .  
- De proactieve benadering door RLE en Tervurense gemeente wordt toegejuicht. De burgemeester 
geeft nog mee dat er ook duidelijk en tijdig zal gecommuniceerd worden naar zowel wie wel als wie 
niet in aanmerking komt voor dit project. 
 
Rudy Van Geel zorgt deze week nog voor een officieel advies vanuit het RLE-bestuur.  
 
5. Evaluatie avondshopping + braderie 
 
De avondshopping zorgde niet alleen vooraf maar ook achteraf voor uiteenlopende meningen. 
 
De Marik, ZUS. en Ifac  vonden het een goed initiatief en het samenvallen met Hee Tervuren werd als 
zeer positief ervaren. Voor Designhus zou de avondshopping echter beter niet gekoppeld worden 
aan een ander evenement  waardoor de focus volledig op het shopping zou komen te liggen. Babilo 
blikt vrij tevreden terug terwijl het voor ZOEV geen schot in de roos was en vooral ook onduidelijk is 
welke doelgroep men wou bereiken.  Pumido en Dieben zijn helemaal niet tevreden en hekelen 
vooral de geïsoleerde positie waarin de Hoornzeelstraat kwam te liggen na de genomen 
verkeersmaatregelen. 
 
Vanuit het RLE-bestuur worden nog enkele opmerkingen geformuleerd: 
- De avondshopping geraakte  in de communicatie wat ondergesneeuwd door de andere activiteiten 
die plaatsvonden naar aanleiding van Hee Tervuren. Ook de doorloop op hetzelfde traject (dezelfde 
straten) met deTourist Run werd niet door elke handelaar als positief ervaren (kon storend zijn voor 
de handelaars die een activiteit hadden gepland in het straatbeeld zelf). 
- De manier waarop de handelaars in de Brusselsesteenweg elkaar vooraf inspireerden en 
enthousiasmeerden, verdient navolging. 
- Lege plekken zouden kunnen opgevuld worden met muziekgroepjes of straatanimatie. 
 
In 2020 verschuift Hee Tervuren opnieuw naar het begin van de zomervakantie. Er zal mogelijk ook 
met een kleiner podium gewerkt worden zodat de verkeersmaatregelen minder impact zullen 
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hebben op het handelscentrum.  Er wordt voorgesteld om de avondshopping los te koppelen van dat 
weekend omdat de braderie slechts enkele weken daarvoor zal plaatsvinden. 
 
 
Er zal nog online enquête gevoerd worden bij alle handelaars (ook m.b.t. de braderie). Daarin zal 
gepolst worden naar de timing van de avondshopping, het al dan niet koppelen van de 
avondshopping aan een ander evenement, de reden waarom er dit jaar al dan niet werd 
deelgenomen, de gevoerde communicatie,  …  
 
6. Opstart eindejaarsacties 
 
Er vertrekt zo snel mogelijk een brief naar de handelaars met betrekking tot de eindejaarsacties. 
Volgende beslissingen worden genomen: 
 
- De nieuwe voorstellen (geformuleerd tijdens de evaluatie van de eindejaarsacties van 2018 en 
tijdens het laatste RLE-café) zijn niet concreet genoeg om nu al mee aan de slag te gaan. 
- Met de KSA zal wel bekeken worden of het financieel haalbaar is om de kerstbomen in potten te 
leveren. 
- De eindejaarstombola moet meer winnende lotjes (eventueel met kleinere bedragen) bevatten. De 
winst van vorig jaar (= niet uitgekeerde winnende tombolalotjes) kan hiervoor gebruikt worden. 
- De voorzitter roept elk bestuurslid op om de handelaars te overtuigen om deel te nemen. Er wordt 
gestreefd naar 80 deelnemende handelaars. Eric Dieben laat alvast 70 setjes kerstverlichting 
bestellen voor de kerstbomen. 
- Er komt geen muziek in de straten, dit leidde tot teveel klachten in het verleden. 
 
Er is nog geen nieuws over de kerstverlichting. Er wordt voorgesteld om het bestek pas volgend jaar 
uit te sturen en dit jaar maar een huurovereenkomst voor de komende periode aan te gaan met de 
nog beschikbare leveranciers.  
 
7. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Er wordt in de loop van het najaar nog een bijeenkomst gepland met de horecazaken om het 
terrasreglement toe te lichten. Het terras ter hoogte van Musiaux zal op korte termijn verdwijnen. 
 
- Dertien Tervuurse handelaars meldden zich aan voor het TERTS-project. Interleuven maakte een 
selectie van tien ondernemers, rekening houdend met de motivatie en diversiteit. Zij starten dit 
najaar met het energiecoachingtraject. De overige drie kandidaten worden mogelijk in een latere 
fase opgenomen. 
 
- Het college nam in zitting van 2 september volgende beslissing m.b.t. het Sinterklaasfeest van 2019 
en 2020: 
 
2019: beproefde formule met intrede met behulp van een helikopter.  Zo mogelijk reeds verwerking 
van creatieve elementen uit de conceptnota. 
2020: implementatie conceptnota, zo mogelijk met (feestelijke) intrede op meer duurzame wijze 
(voorkeur voor koets met paarden).  
 
Er zullen nog afspraken worden gemaakt m.b.t. commerciële acties op het marktplein. 
 
- Met de campagne “Winkelhier. Koop bewust. Bij ondernemers van hier” wil Unizo de lokale 
ondernemers en economie sterker maken door consumenten op te roepen om bewust(er) lokaal te 
kopen. Het gemeentebestuur ondersteunt deze campagne en heeft per brief en per mail elke 
handelaar en ondernemer opgeroepen om deze boodschap mee te helpen verspreiden. Men ontving 
hiervoor het nodige campagnemateriaal. 
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8. Varia 
 
- The Brewer is al een tijdje gesloten. Erwin Delaere gaat op zoek naar nieuws bij de eigenaar van het 
pand. 
  
- Er wordt gevraagd naar een stand van zaken m.b.t. de Hoornzeelstraat nr. 30. Er valt geen nieuws te 
melden over dit dossier. 
 
- Het vele vuil in de handelsstraten blijft een probleem. De gemeente werkt hiervoor samen met 
Interrand en zogenaamde ‘afvalstewards’. Via deze afvalstewards zal opnieuw gevraagd worden om 
de bewoners te sensibiliseren, indien nodig zal de politie ingeschakeld worden om gasboetes uit te 
schrijven. 
 
- Er wordt voorgesteld om een city-app te laten ontwikkelen. Dit zal besproken worden in het kader 
van de meerjarenplanning/begroting.  
 
- De behoefte voor een communicatieplatform tussen handelaars onderling en de gemeente en de 
RLE komt opnieuw ter sprake, n.a.v. de informatie-uitwisseling ter voorbereiding van de 
avondshopping. 
 
- Op donderdag 24 oktober om 19u vindt het tweede RLE-café van het jaar plaats. De locatie wordt 
zo snel mogelijk bepaald. Volgende thema’s kunnen aan bod komen: bestrijding van leegstand, 
cijfermateriaal over lokale economie van de provincie, de toekomst van de RLE in het kader van de 
nakende bestuursverkiezingen en  feedback over de behandelde onderwerpen tijdens het vorige RLE-
café. 
 
 
 
Datum volgend overleg 
 
Donderdag 10 oktober om 12u30 


