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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: 12 november 2019 
Uur: van 18.30 uur tot 21.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Koen Wolzer, Eric Dieben, Laurence 

Deroisy, Sven Van Erps, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Johan Eykens, Marc De Keyzer, Jan Spooren, Sofie Lombaert  
 
  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (10.10.2019) en AV (24.10.2019) 
 
De verslagen worden goedgekeurd. Het verslag van de algemene vergadering (RLE-café) wordt ook 
naar elke handelaar gestuurd.  
 
2. Pakjesautomaten Cubee/Bpostdoor Tim Cogneau 
 
Tim Cogneau van Cubee komt de Cubee/Bpost pakjesautomaten toelichten. 
 
De E-commerce in België stijgt jaar na jaar. Het blijkt echter niet zo evident om die pakjes altijd in 
ontvangst te nemen, laat staan ze terug te sturen. Daarnaast is er een grote toename van 
rondrijdende postbodes (Bpost,GLS, …) die vaak hetzelfde pakje meermaals aan hetzelfde adres 
moeten aanbieden omdat er niemand thuis is. Als ze niet aan huis hebben kunnen leveren, hebben 
ze ook nog eens elk hun eigen afhaalpunten. 
  
Ecologisch gezien en naar gemak toe voor de inwoners biedt Cubee een alternatief. Cubee plaatst 
pakjesautomaten op strategische plaatsen waar inwoners hun pakjes kunnen afhalen en terugsturen 
van verschillende webshop- en logistieke partners, 1-stop-shop, 24/7 wanneer het hen uitkomt! 
  
Tim Cogneau probeert het RLE-bestuur te overtuigen van de voordelen van zo een pakjesautomaat 
voor de lokale handelaars. Voor hen is het een extra kans om meer traffic naar de winkel te halen en 
dus meer omzet te genereren. Daarnaast kunnen medewerkers van winkels die reeds als afhaalpunt 
fungeren worden ontlast van pakjes aannemen en afgeven.  
 
Het RLE-bestuur reageert niet overtuigd en vraagt naar extra mogelijkheden om een win-winsituatie 
te bekomen. Reclamemogelijkheden via het digitaal scherm op de pakjesautomaat en via 
bestickering zijn bespreekbaar. 
 
Het RLE-bestuur betwijfelt unaniem of een pakjesautomaat extra volk naar de winkels zal lokken en 
is eerder van mening dat een pakjesautomaat juist voor minder volk in de winkels zal zorgen, met 
name in de winkels die momenteel als postpunt fungeren. Daarom vindt het bestuur dit geen 
prioritaire actie om de handelaars mee te ondersteunen en zal er een negatief advies aan het college 
gegeven worden. 
 
3. Stand van zaken eindejaarsacties 
 
a) Sinterklaas  
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Het college buigt zich nog over de toewijzing van commerciële standen tijdens het sinterklaasevent 
van 30 november 2019.  
 
Verschillende handelaars uit de deelgemeenten vroegen of het mogelijk was om ook een bezoek te 
krijgen van de sint en zijn zwarte pieten. Jean-Pierre Leonard geeft aan dat dit wegens tijdsgebrek 
niet mogelijk is.  
 
Er worden dit jaar geen nieuwe zwarte pietenpakken aangekocht. Indien het budget dit toelaat zal er 
wel voor extra animatie gezorgd worden. In elk geval moet er voldoende snoep voorzien worden (cfr. 
sluiting Musiaux). Erwin Delaere geeft dit door aan de projectverantwoordelijke Kevin Soenens. 
 
b) Eindejaarsactie 
 
Ruim 80 handelaars en vrijeberoepers nemen deel aan de eindejaarsactie waardoor het 
vooropgestelde doel werd bereikt. Vijftien handelaars moeten hun deelnamegeld nog betalen. 
 
De krasbiljetten, de deelnemersaffiche, een grote witte sneeuwvlok om aan de deur te hangen, twee 
schaalkaarsen en de verlichting voor de kerstboom worden in de week van maandag 25 november bij 
de handelaars geleverd. Op maandag 25 november zal worden afgesproken hoe alles verdeeld 
wordt.  
 
De kerstverlichting in de straten wordt geactiveerd ten laatste op woensdag 4 december. Wijzigingen 
t.o.v. vorig jaar: er wordt geen dakrandverlichting voorzien aan het administratief centrum en het 
bezoekerscentrum. De Cumberlandboom wordt zo dicht mogelijk bij het bezoekerscentrum geplaatst 
zodat hij goed zichtbaar is vanop het marktplein. Het aantal overspanningen en lichtelementen aan 
de openbare verlichtingspalen is gebaseerd op de factuur van vorig jaar. Vanuit de RLE werd reeds 
aangegeven dat er toen met name in de Brusselsesteenweg te veel overspanningen te dicht bij elkaar 
hingen. Afhankelijk van de ankerpunten kan het aantal overspanningen daar dus wellicht nog 
verminderen waardoor er budget vrijkomt voor lichtelementen aan de openbare verlichtingspalen in 
de kernen van de deelgemeenten. Vorig jaar waren bepaalde overspanningen in de 
Brusselsesteenweg ook langere tijd gedoofd. De technische dienst en de verantwoordelijke firma zijn 
op de hoogte en zullen zo snel mogelijk ingrijpen indien nodig. Het is dus belangrijk om eventuele 
storingen zo snel mogelijk door te geven. 
 
De kerstbomen voor de handelaars worden door de KSA geleverd op zaterdag 7 december.  
 
Erwin Delaere verstuurt nog een mail naar alle deelnemende handelaars met daarin speciale 
aandacht voor het vastmaken van de kerstboom en het op tijd aanbrengen van de verlichting. 
 
Het Feestcomité liet weten geen beroep te willen doen op Jean-Pierre Leonard als kerstman. Jean-
Pierre zal op 20 en 21 december wel opdraven als kerstman op de vrijdagmarkt en bij de handelaars, 
ook in de deelgemeenten. 
 
4. Samenwerking met CC De Warandepoort  
 
Vanuit CC De Warandepoort werd opnieuw de vraag gesteld om te kunnen deelnemen aan de 
geschenkbonnen. In ruil kan het lokaal shoppen gepromoot worden via de promotiekanalen van het 
CC (promofilm voor elke filmvoorstelling, vermelding op de digiborden en flyers, combipakketten, …) 
 
Het RLE-bestuur gaat akkoord met dit voorstel. Erwin Delaere vermeldt CC De Warandepoort bij de 
eerstvolgende herdruk van de geschenkhoesjes. 
 
5. Evaluatie van het RLE-café 
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Het concept wordt opnieuw positief geëvalueerd. De keuze voor een lokale handelszaak en de 
begeleiding door een externe moderator zorgen voor een meerwaarde. Er wordt voorgesteld om bij 
een volgende gelegenheid naamkaartjes te voorzien.  
 
a) Leegstand 
 
De provincie voorziet subsidies voor concrete projecten die de handelskernen versterken. Het RLE-
bestuur stelt voor om volgend jaar drie projecten uit te werken:  
 
- voorstel Thierry Dubois om in december 2020 een pop-upfestival te organiseren waarbij 
leegstaande panden tijdelijk worden ingevuld. Hiervoor wordt nog een apart overleg met Thierry 
gepland. 
- bestickering leegstand 
- coördinatie en promotie zondagopening (Sven Van Erps als coördinator). Sven neemt hiervoor 
contact met diverse handelaars dewelke op zondagen wensen te openen en zal samen met de 
deelnemers een plan van aanpak uitwerken vooral m.b.t. zondagen wanneer de winkel zal geopend 
worden, openingsuren op zondag, te voeren promotie, …  Door de erkenning als toeristisch centrum 
is dit mogelijk. Sven houdt Erwin verder op de hoogte. 
 
b)  Communicatieacties 
 
Erwin Delaere overloopt de verschillende suggesties die werden geformuleerd tijdens het RLE-café 
en toetst deze samen met het bestuur af op hun haalbaarheid. Enkele aandachtspunten: 
 
- de communicatie met de handelaars via rle@tervuren.be zou ook moeten ondertekend worden 
door een lid van het RLE-bestuur.  
- het gemeentelijk aankoopbeleid met oog voor de eigen handelaars blijft een werkpunt. Erwin 
Delaere verwijst naar een werkbare lijst die vanuit de RLE zou aangeleverd worden. Daarnaast is het 
ook een kwestie van sensibilisatie om een gedragswijziging bij de aankoopverantwoordelijken te 
bekomen. 
- een alfabetisch winkeloverzicht aan de balie van het administratief centrum en een overzichtskaart 
op het marktplein met daarop een overzicht van alle winkels worden niet weerhouden. 
- een gesloten Facebookgroep kan een extra middel zijn om de handelaars met elkaar te verbinden. 
Aan Marc De Keyzer kan worden gevraagd om dit op te starten. 
 
Laurence Deroisy geeft nog mee dat de promotie van het handelscentrum buiten groot-Tervuren een 
belangrijke uitdaging blijft.  
 
6. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Voorstel Feestcomité 1 mei-viering: 
 
Drie dagen Bloemenmarkt (1-2-3 mei) 
Op 1 mei : de vrijdagmarkt naar de Hoornzeelstraat verplaatsen en bloemenmarkt op het marktplein, 
een rommelmarkt organiseren in de Brusselsesteenweg, ‘s namiddags de Meiboomplanting en ’s 
avonds het gemeentelijk muziekfestival met als thema Europa (integratie Europadag) 
2 & 3 mei: Bloemenmarkt 
 
- Nieuws over het bootjeshuis: het management van de Regie der Gebouwen heeft besloten om de 
verkoop van het bootjeshuis op te schorten. In de plaats daarvan wordt er opnieuw gekozen voor 
een uitbating. De voorwaarden voor deze uitbating moeten intern nog verder besproken worden. 
 
- Er werd samengezeten met een delegatie van de afdeling ruimte samen voor de communicatie 
omtrent het terrasreglement. Het volgende werd afgesproken: 
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• In plaats van de focus te leggen op het bestaan van een terrasreglement, wordt er  

   geopteerd voor een algemenere brief naar alle handelaars m.b.t. enkele  
   aandachtspunten i.v.m. inname van openbaar domein zoals daar zijn: vrije doorgang,  
   veiligheid, het respecteren van termijnen en dus het belang van tijdige aanvragen, ... 

• Het terrasreglement zelf zal in een latere fase geïntegreerd (en vereenvoudigd)  
   worden in een algemener reglement rond openbare ruimte en dan ook ophouden  
   apart te bestaan. De totstandkoming van het reglement verliep immers niet ideaal  
   (ondanks geleverde input van de diverse diensten en RLE) en vanuit de afdeling  
   ruimte worden nu verschillende lacunes aangegeven.  
7. Varia 
 
- Voor de volgende editie van Hee Tervuren werd gedacht aan een afterwork/avondshopping op 
vrijdag met een aantal kleinere optredens van jazzmuzikanten of wereldmuziek in de straten/pleinen 
in en rond de horecazaken en winkels. De RLE wenst hier niet op in te gaan vanwege de organisatie 
van de braderie enkele weken ervoor én de organisatie van een avondshopping begin september. 
 
- De dienst mobiliteit liet weten dat het experiment om de rijrichting van de Wandelaarstraat om te 
keren niet zal worden uitgetest. Rudy Van Geel verstuurt vanuit het RLE-bestuur een formele vraag 
om die beslissing te herbekijken. 
 
- Er ontstond wat verontwaardiging bij de communicatie van de opstart van Hans Anders in Tervuren. 
Het RLE-bestuur pleit voor een respectvolle collegiale omgang tussen de handelaars onderling. 
 
- Met het oog op de nakende bestuursverkiezingen wordt gepolst bij de aanwezigen naar hun 
verwachtingen en intenties.  
 
 
 


