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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 december 2019 
Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Jean-Pierre Leonard, Rudy Van Geel, Eric Dieben, Laurence Deroisy, Sven 

Van Erps, Jan Spooren, Sofie Lombaert, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Johan Eykens, Peter Vanoverloop, Kristiaan Probst, Koen Wolzer, Marc De 

Keyzer 
 
  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (12.11.2019)  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. De drie vooropgestelde acties m.b.t. leegstand worden in 2020 
verder uitgewerkt. 
 
2. Evaluatie Sinterklaasevent 
 
Het RLE-bestuur blikt terug op een succesvol evenement met veel volk, mooi weer en blije kinderen. 
De animatie op het marktplein bleek een toegevoegde waarde. 
 
De communicatie kan op sommige vlakken nog beter. Zeker de affiche moet vroeger verdeeld 
worden en er moet goed gecontroleerd worden of elk logo op de affiche staat. (het logo van 
drukkerij Dieben stond er niet op)  
 
Er werden beduidend meer foto’s genomen en achteraf afgehaald bij de fotograaf. 
 
Het RLE-bestuur herhaalt het standpunt om in de toekomst niet teveel te sleutelen aan goed 
draaiende projecten zoals het Sinterklaasevent en pleit ervoor om alsnog de aankomst met de 
helikopter te behouden. De schepen verwijst naar de collegebeslissing hierover: in 2020 zal er een 
nieuwe inhoud gegeven worden aan het Sinterklaasevent, zonder helikopter. Ze is ervan overtuigd 
dat, mits de nodige wil en creativiteit, er een even goed Sinterklaasevent kan worden georganiseerd 
zonder helikopter. 
 
Erwin Delaere merkt op dat verschillende handelaars uit de deelgemeenten aangaven ook een 
bezoek te willen krijgen van de sint. Dat hoeft daarvoor niet op de dag van het event zelf te zijn en 
indien het voor de RLE-sint te druk is, kan er een andere sint ingeschakeld worden. Te bekijken naar 
volgend jaar toe.  
 
Laurence Deroisy geeft nog mee dat haar promotieflyers niet werden uitgedeeld tijdens het event. Er 
worden enkele tegemoetkomingen voorgesteld: promotie tijdens de Winterbinnnenspeeltuin, de 
kinderfilm van CC De Warandepoort in januari, … Erwin Delaere bekijkt met Laurence wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Het resterende RLE-budget zal gespendeerd worden aan nieuwe zwarte pietenpakken. Jean-Pierre 
Leonard bezorgt Erwin de nodige info. 
 
3. Stand van zaken eindejaarsacties 
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In totaal nemen er 81 handelaars/ondernemers/vrije beroepers deel aan de eindejaarsactie.  
 
Sven Van Erps merkt op dat 2000 lotjes per handelaar voor sommige handelaars teveel is. Hij stelt 
voor om volgend jaar verschillende pakketten aan te bieden.  
 
De eindejaarsverlichting werd te laat geactiveerd. Het is onduidelijk waar de verantwoordelijkheid 
ligt. Indien de leverdatum niet werd gerespecteerd en er dus sprake is van contractbreuk kan er 
mogelijk een korting uit de brand gesleept worden volgend jaar. Erwin Delaere checkt dit bij Karel 
Baerten, diensthoofd Werken in Eigen Beheer. Een evaluatie van de eindejaarsactie (inclusief de 
kersverlichting) volgt in het voorjaar van 2020.  
 
Het RLE-bestuur betreurt het gebrek aan communicatie en transparantie van het Feestcomité bij de 
voorbereiding van Wintervuren. Er kwam amper feedback m.b.t. de oproep tot deelname van de 
handelaars aan het evenement, gelanceerd door de RLE op vraag van het Feestcomité. Er wordt 
aangevuld dat het kader onduidelijk was en er geen bevredigende antwoorden op vragen werden 
gegeven door het Feestcomité o.a. over de beveiliging van de standjes, andere deelnemers, … 
Omwille hiervan beslisten een aantal handelaars om niet deel te nemen, ondanks een eerder 
positieve ingesteldheid t.a.v. de organisatie van een kerstmarkt. Mits betere communicatie en 
samenwerking was er wellicht een grotere respons geweest. Ook de geplande benadering m.b.t. de 
handelaars op het marktplein die niet wensten deel te nemen, doet de wenkbrauwen fronsen. Het 
RLE-bestuur blijft desalniettemin vragende partij om samen met het Feestcomité te werken aan een 
beter handelscentrum. 
 
4. Adviezen RLE 
 
Het RLE-bestuur gaf afgelopen weken twee formele adviezen aan het college: 
 
- Het RLE-bestuur betwijfelt unaniem of een losstaande pakjesautomaat op een publieke openbare 
ruimte een meerwaarde geeft aan het lokale handelscentrum.  Als RLE beseffen wij dat e-commerce 
een groeiend fenomeen is waarmee voldoende rekening mee dient gehouden te worden maar kiezen 
we unaniem voor het systeem van eigen lokale handelaars die op vandaag fungeren als 
postpunt/afhaalpunt voor diverse groepen.  Het is van belang dat al deze groepen alsook het 
gemeentebestuur volop inzetten in de verdere bekendmaking van deze bestaande lokale postpunten 
bij handelaars in de gehele gemeente.  De gemeente dient allereerst de eigen lokale handelaars te 
blijven promoten en ondersteunen. Het RLE-bestuur geeft daarom een negatief advies over de 
plaatsing van een pakjesautomaat (van zowel de firma Cubee/Bpost als mogelijk door een andere 
leverancier).  
 
- Het RLE-bestuur gaat akkoord met volgende voorgestelde afwijkingen van wekelijkse rustdag in 
2020: 
 
Sint-Valentijn - 14 februari - van zaterdag 8/2 tot zaterdag 15/2 (1) 
Pasen – 12 april - van zaterdag 4/4 tot zaterdag 18/4 (2) 
Moederdag – 10 mei - van zondag 3/5 tot zondag 10/5 (1) 
Pinksteren – 31 mei – van zondag 24/5 tot zondag 31/5 (1) 
Vaderdag – 14 juni - van zondag 7/6 tot zondag 14/6 (1) 
Nationale feestdag – 21 juli - van woensdag 15/7 tot woensdag 22/7 (1) 
Avondshopping – 5 september – van zondag 30/8 tot zondag 6/9 (1) 
Weekend van de klant – 3 en 4 oktober - van zondag 27/9 tot zondag 4/10 (1) 
Sinterklaas – 6 december en Kerstmis - 25 december - van donderdag 26/11 tot donderdag 31/12 (5) 
 
Deze afwijkingen gelden voor alle handelaars in Tervuren. 
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5. Werking RLE 2020 
 
In 2020 vinden er nieuwe bestuursverkiezingen plaats. Er wordt voorgesteld om deze verkiezingen te 
organiseren samen met een volgend RLE-café in maart 2020. Dat geeft het huidige bestuur de tijd om 
de werking in 2020 te organiseren en een duidelijk voorstel te formuleren aan een nieuw bestuur.  
 
Er ontspint zich een discussie over hoe de werking er vanaf 2020 zou kunnen uitzien. Eén van de 
pistes is het verkiezen van een kleiner ‘kernbestuur’ met daarnaast diverse werkgroepen die zich 
buigen over evenementen, het betrekken van de deelgemeenten, de samenwerking met 
vrijeberoepers, communicatie, … en van waaruit op regelmatige basis wordt teruggekoppeld met het 
kernbestuur. Dit houdt veel voorbereidend werk weg van de bestuurstafel waardoor daar andere 
zaken meer aandacht kunnen krijgen. Bovendien kan een geïnteresseerde handelaar zich dan in 
functie van zijn interesse en beschikbaarheid engageren en wordt er wellicht op verschillende 
vlakken meer vooruitgang geboekt.  
 
Eric Dieben merkt op dat er ook een onderscheid kan gemaakt worden tussen agendapunten die op 
korte termijn moeten behandeld worden en agendapunten waar meer tijd voor kan vrijgemaakt 
worden. 
 
Erwin Delaere zal ter voorbereiding van een volgende bestuursvergadering een nota klaarstomen 
waarover verder kan gedebatteerd worden en op basis waarvan de bestuursverkiezingen kunnen 
georganiseerd worden.  
 
De data voor de RLE-vergaderingen in 2020 worden vastgelegd: 
 
Dinsdag 21 januari van 18u30 - 21u 
Donderdag 20 februari van 12u30 - 14u 
Dinsdag 17 maart van 18u30 – 20u  
Donderdag 23 april van 12u30 – 14u 
Dinsdag 19 mei van 18u30 – 20u 
Donderdag 18 juni van 12u30 – 14u 
Dinsdag 14 juli van 18u30 – 20u 
Donderdag 20 augustus van 12u30 – 14u 
Dinsdag 15 september van 18u30 – 20u 
Donderdag 15 oktober van 12u30 – 14u 
Dinsdag 17 november van 18u30 – 20u 
Donderdag 17 december van 12u30 – 14u 
 
6. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Een mooi aantal Tervuurse KMO’s stelden zich kandidaat voor een plaats op het bedrijventerrein 
Keiberg-Vossem. De selectiecommissie overloopt de ingediende kandidaturen op vrijdag 13 
december voor een eerste keer. 
 
- Te weinig handelaars zijn op de hoogte van de subsidiemogelijkheden die er zijn bij 
gevelverfraaiingen. Minstens drie handelaars hebben daardoor een subsidie gemist. Voortaan zal de 
dienst Omgeving & Wonen pro-actief communiceren over de subsidiemogelijkheden. De dossiers van 
de drie handelaars worden herbekeken waardoor ze alsnog een kans maken op een subsidie.  
 
- Het meerjarenplan wordt in december voorgesteld op de gemeenteraad. Ondanks enkele 
noodzakelijke besparingsmaatregelen werden de nodige budgetten voorzien voor o.a. de aanstelling 
van een centrummanager, het ontwikkelen van een communicatieplatform en de verfraaiing van het 
centrum. Het RLE-bestuur is tevreden dat er zoveel mogelijk werd rekening gehouden met het 
ingediende memorandum. 
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- De burgemeester geeft wat toelichting bij de beslissing omtrent het niet omkeren van de rijrichting 
in de Wandelaarsstraat. Na afloop van de werken wordt de rijrichting wel terug omgedraaid. Tijdens 
de werken zal de rijrichting tijdelijk worden omgedraaid op het moment dat de Hoornzeelstraat 
moeilijk bereikbaar is omwille van events die plaatsvinden op het marktplein.  
 
- De aanleg van de parking ter hoogte van het Bootjeshuis start begin 2020. De parking is wellicht 
operationeel in april/mei.   
 
- Over het Bootjeshuis zelf valt helaas nog geen nieuws te melden. De vraag zal aan de Regie der 
Gebouwen worden gesteld tijdens een overleg in januari.  
 
- De klacht van Taxi Speedy bij Indigo wordt door Sofie Lombaert verder uitgezocht.   
 
7. Varia 
 
- Het vele vuil in de handelsstraten blijft een probleem. De burgemeester herhaalt dat de gemeente 
hiervoor samenwerkt 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. Het blijft evenwel een moeilijk probleem om helemaal op te 
lossen. Rudy Van Geel signaleert dat er sedert geruime tijd een blauwe zak staat ter hoogte van de 
gokwinkel. Erwin Delaere zal het nodige doen om deze te laten verwijderen.  
 
- Van diverse politieke partijen kwam de vraag om gebruik te maken van de kerstchalets. Het RLE-
bestuur besliste eerder al om dit jaar geen initiatief te nemen hieromtrent. 
 
- Ter gelegenheid van de nationale feestdag organiseert CC De Warandepoort op 21 juli een 
aperitiefconcert. Aan het RLE-bestuur wordt gevraagd waar zij dit concert het liefst zien 
plaatsvinden. Er wordt gekozen voor het marktplein. Alle Tervuurse horeca zullen de kans krijgen om 
met een standje op het marktplein te komen staan. 
 
- Het gemeentelijk aankoopbeleid met oog voor de eigen handelaars blijft een werkpunt. De 
burgemeester verzekert dat er al inspanningen gebeuren hieromtrent. Er wordt zo snel mogelijk 
werk gemaakt van een overzicht van gemeentelijke aankopen om dit te staven. 
 
- Eric Dieben gaat naar de volgende mobiliteitsraad maar is vragende partij voor een vervanger in de 
toekomst.  
 
- Sven Van Erps vraagt hoe de samenwerking met bepaalde sportcoaches tot stand is gekomen bij de 
verschillende “Start to”- initiatieven. Erwin Delaere vraagt dit na. Rudy Van Geel vermoedt dat deze 
coaches zich wellicht pro-actief hebben kandidaat gesteld.  
 
 
 
 
Datum volgende vergadering: Dinsdag 21 januari van 18u30 - 21u 
 
 
 
 
 
 


