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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: 10 oktober 2019 
Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Marc De 

Keyzer, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Johan Eyckens, Sven Van Erps, Jan De Belser, Peter Vanoverloop, Laurence 

Deroisy, Sofie Lombaert, Jan Spooren 
 
  
 
De voorzitter verontschuldigt de afwezigen en heet Mark De Keyzer welkom. 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (10.09.2019)   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Voorbereiding RLE-café 
 
Het RLE-café vindt plaats op donderdag 24 oktober in Felix, ontvangst vanaf 18u30. 
 
Agenda: 
 
- Verwelkoming door de voorzitter (stand van zaken TERTS, oproep eindejaarsactie + oproep 
bestuursverkiezingen 2020) 
- Leegstand in Tervuren: stand van zaken (analyse van de provinciale feitenfiche door Ruben Van de 
Voorde) en een getuigenis van een succesvol pop-upverhaal door Thierry Dubois 
- Terugkoppeling sociale mediacampagne ‘Tervuren Lekker Dichtbij’ (en oproep eindejaarscampagne) 
- Workshop communicatie en samenwerking tussen de handelaars. Te bespreken in kleinere 
groepjes: 
 
1. Communicatie tussen de gemeente/RLE en de handelaars. Wat gebeurt er al? Is dit gekend? Is dit 
voldoende? Op welke manier kan deze communicatie nog beter?  
2. Communicatieacties ter promotie van de handelaars. Wat gebeurt er al? Nog ideeën om het 
handelscentrum te promoten? 
3. Communicatie tussen de handelaars onderling. Wat gebeurt er al? Hoe kan het nog beter? Nood 
aan een extra communicatieplatform? In welke vorm? 
 
In de marge: 
 
- De communicatie via de Whatsapp-groep verloopt goed. Er wordt voorgesteld om deze Whatsapp-
groep ook te promoten bij de verwelkoming van nieuwe handelaars en tijdens het RLE-café. 
- Er zullen ook deelnameformulieren voor de eindejaarsactie voorzien worden. 
- Een tweede workshop sociale media zal plaatsvinden in november. Tijdens het RLE-café kan 
hiervoor ook wat extra promotie gemaakt worden. 
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3. Ambachtelijke zone Keiberg 
 
Op 13 november organiseert het gemeentebestuur samen met InterLeuven een infoavond voor 
geïnteresseerde ondernemers. De uitnodigingen hiervoor vertrekken eerstdaags. Ook via de pers, de 
gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad wordt hierover gecommuniceerd. Het RLE-
bestuur pleit voor een zo volledig mogelijk adresbestand zodat elke ondernemer die in aanmerking 
komt zeker op de hoogte is. Er wordt ook voorgesteld om door InterLeuven een promotiebord te 
laten plaatsen langs de Leuvensesteenweg. 
 
Vanuit de RLE zal Rudy Van Geel in de selectiecommissie zetelen. 
 
4. Resultaten online enquête braderie/avondshopping 
 
Erwin Delaere overloopt de resultaten van de online enquête over de organisatie van de braderie en 
de avondshopping.  
 
Te onthouden: 
 
- Braderie  meer en goedkopere straatanimatie + een betere terugkoppeling naar de RLE tijdens de 
voorbereiding. Er wordt ook voorgesteld om marktkramers te ronselen op andere (jaar)markten. 
Jean-Pierre Leonard neemt hiervoor het initiatief. 
- Avondshopping  voor herhaling vatbaar, het RLE-bestuur wenst de avondshopping te organiseren 
tijdens de Reuzenfeesten (zaterdagavond voor de rommelmarkt). Verdere uitwerking en organisatie 
zal gebeuren samen met alle betrokken handelaars (brainstorm op RLE-café voorjaar 2020?). 
 
De resultaten van deze online enquête worden doorgestuurd naar de handelaars/ondernemers met 
vermelding van de datum van de braderie in 2020 (zaterdag 6 juni) en het voorstel om de volgende 
avondshopping te organiseren op zaterdag 5 september (avond voor rommelmarkt). 
 
5. Stand van zaken Sinterklaas-event 
 
- De helikopter komt dit jaar vanuit Deurne. Aan Marc De Keyzer wordt gevraagd om mee te vliegen 
en een live-reportage via Facebook te verzorgen. 
- Mogelijk is er dit jaar wat extra budget voor de organisatie van dit event. Dit kan besteed worden 
aan extra randanimatie of nieuwe Zwarte Pietenpakken die dringend aan vervanging toe zijn.  
- Het RLE-bestuur vraagt naar het standpunt van het college omtrent de aanwezigheid van 
commerciële standjes op het marktplein tijdens dit event. Tegen het volgend RLE-overleg (12 
november) moet hier duidelijkheid over zijn. 
- Er wordt al even vooruitgeblikt op de editie van 2020 waarbij paard en kar door het college naar 
voren werd geschoven. Het RLE-bestuur vindt dit geen veilig alternatief en zal met een ander 
voorstel op de proppen komen waarbij ook de nadruk zal gelegd worden op de aanwezigheid van de 
Sint in de winkelstraten. 
 
6. Stavaza eindejaarsacties en kerstverlichting 
 
- Kerstverlichting  het RLE-bestuur dringt aan op het aansteken van de verlichting op maandag 2 
december. 
- De uitnodigingsbrief is de deur uit. Erwin Delaere zal de oproep tot deelname nog enkele keren per 
mail herhalen. Ook via de Whatsapp-groep wordt nog reclame gemaakt. Op woensdagnamiddag 6 
november zal een delegatie van het RLE-bestuur deur-aan-deur gaan om nog extra handelaars en 
vrije beroepers te overhalen om deel te nemen. 
- Er wordt nog gezocht naar een extra hoofdsponsor. Koen Wolzer polst bij Belfius. 
- Het RLE-bestuur pleit voor een levering van de kerstbomen op zaterdag 7 december.  
- De kerstbomen worden op 16 januari opgehaald door Interrand op afroep.  
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7. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- In het kader van de opmaak van het meerjarenplan wordt de laatste hand gelegd aan een 
begrotingsvoorstel vanuit de administratie. Er wordt hierbij gestreefd naar een behoud van de 
huidige werkingsmiddelen + de aanwerving van een halftijds centrummanager en de ontwikkeling 
van een communicatieplatform. 
 
- Brouwerij Haacht is naarstig op zoek naar een nieuwe uitbater voor de horecazaak in de Kerkstraat 
(nr. 8, voormalig The Brewer). 
 
8. Varia 
 
- Er wordt gepolst naar de plannen om de rijrichting van de Wandelaarsstraat tijdelijk te veranderen. 
De dienst mobiliteit zal hiervoor contact opnemen met Eric Dieben. 
- Rudy Van Geel vertegenwoordigt de RLE in de GECORO. 
- De kerstman gaat rond op 20 en 21 december. Aan het Feestcomité wordt de vraag gesteld of men 
ook een beroep wenst de doen op de RLE-kerstman tijdens Wintervuren. 
- Handelgids NV gaat opnieuw op zoek naar de vriendelijkste handelaar van de gemeente. Het RLE-
bestuur wenst hier niet op in te gaan. 
- Eric Dieben vraagt zich af wat er met de terrassen gebeurt tijdens de wintermaanden. Rudy Van 
Geel verwijst naar het terrasreglement dat stelt dat terrastoelatingen worden verleend voor 
onbeperkte duur mits actieve uitbating.  
- Een nieuwe handelaar ging van start in de Brusselsesteenweg (Couscous). Jean-Pierre Leonard 
speelt de informatie over de opening ervan nog door zodat het bestuur hem kan verwelkomen met 
ballon en cadeaubon. 
- De Britse School viert volgend jaar zijn 50ste verjaardag tijdens het weekend van 13-14 juni. Hiervoor 
worden enkele honderden ex-leerkrachten, leerlingen en medewerkers uitgenodigd. Vanuit de BSB 
kwam de vraag of handelaars dan bepaalde kortingen kunnen geven aan deze groep. Vanuit de RLE 
zal er een oproep verstuurd worden naar de handelaars zodat zij zelf kunnen kiezen om hier al dan 
niet op in te gaan. In ruil zal aan de BSB gevraagd worden om het lokaal shoppen te promoten. Jean-
Pierre Leonard stelt ook voor om tijdens dat weekend een wandeling te organiseren waarbij het 
vernieuwde centrum (en de winkels) aan bod komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


