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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: 21 januari 2020 
Uur: van 18.30 uur tot 21.30 uur 
Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 
Aanwezig: Eric Dieben, Sven Van Erps, Marc De Keyzer, Koen Wolzer, Sofie Lombaert, 

Jan Spooren, Erwin Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Rudy Van Geel, Johan Eykens, Laurence Deroisy, Peter Vanoverloop, Jean-

Pierre Leonard. 
 
  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (12/12/2019) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Voorbereiding RLE-bestuursverkiezingen  
 
Erwin Delaere verstuurde een ontwerpnota door ter voorbereiding van dit agendapunt. De 
burgemeester overloopt de nota en volgende opmerkingen worden geformuleerd: 
 
- Rudy Van Geel vraagt om de situatieschets lichtjes aan te passen. Het initiatief om de werking te 
vernieuwen komt ook vanuit het huidige RLE-bestuur en het belang van verjonging moet worden 
geduid. Daarnaast kan het verder dynamiseren van de samenwerking tussen Tervuren en de 
deelgemeenten benadrukt worden. 
- Een statutenwijziging is nog niet meteen aan de orde. Afhankelijk van de uitkomst van de 
bestuursverkiezingen zal dit al dan niet nodig zijn. 
- De werkgroepen worden vastgelegd na de bestuursverkiezingen. Enkele mogelijke thema’s zijn de 
evenementen ter bevordering van de lokale economie, communicatie/citymarketing en het 
betrekken van de vrije beroepers in het beleid. 
- Rudy Van Geel zal zijn voorzitterschap niet verlengen. Momenteel zijn er geen kandidaten om hem 
op te volgen. Er wordt voorgesteld om eerst een bestuur te vormen en daarna op zoek te gaan naar 
een nieuwe voorzitter. 
- Er is weinig animo om het lidmaatschap betalend te maken.  
- Er wordt afgesproken om dit agendapunt te hernemen in februari, de nota dan volledig goed te 
keuren en daarna te starten met de verkiezingscampagne. Die zal worden afgetrapt met een oproep 
per mail naar alle handelaars, ondernemers en vrije beroepers. Die mail wordt gevolgd door een 
persoonlijkere aanpak en eventueel enkele korte infomomenten in alle deelgemeenten.  
 
3. Verslag mobiliteitsraad 
 
Eric Dieben brengt verslag uit van de voorbije mobiliteitsraad. Het valt hem op dat er heel veel over 
fietsen gepraat wordt en maar weinig over de automobilisten die voor handelaars nochtans 
belangrijk zijn. 
 
Ook de verkeerssituatie ter hoogte van de Bergestraat en Wandelaarsstraat kwam even aan bod. De 
bevoegde schepen, Bram Peters, bleek dit in eerste instantie tot Eric’s verrassing een interessante 
piste te vinden en stuurde dit in tweede instantie bij en verwees hierbij naar een potentieel 
lussensysteem. Wat dit betekent werd niet verder toegelicht. Eric is vooral verrast door het feit dat 
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Bram blijkbaar niet op de hoogte was van de vraag om de rijrichting van de Walndelaarsstraat om te 
keren 
 
Het belang van de aanwezigheid van een RLE-afgevaardigde in de mobiliteitsraad wordt hierdoor wel 
nogmaals benadrukt. 
 
4. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Het college geeft (voorlopig) geen toelating voor het plaatsen van een Cubee-pakjesautomaat op 
het openbaar domein van de gemeente Tervuren. Een mogelijkheid die zich op (middellange) termijn 
aandient is de uitbouw van hubs voor pakjesdiensten op zogenaamde mobipunten.  Zo zal onder 
andere de site terminus op relatief korte termijn als mobipunt uitgebouwd worden en wordt daar 
aldus een opportuniteit gecreëerd. Dit zal worden bekeken met de werkvennootschap. 
 
- Terts: De energiecoach heeft de tien ondernemers bezocht en voor de meesten al een rapport 
opgemaakt. De drie bijkomende ondernemers worden voorlopig niet mee opgenomen in het huidige 
energiecoachingtraject. Interleuven zal wel nog een projectvoorstel voor subsidie indienen bij de 
provincie, in de hoop om meer ondernemers te begeleiden.  
 
- De selectieprocedure voor de ambachtelijke zone in Vossem is volop aan de gang. Een eerste 
overleg met Interleuven is achter de rug. 
 
- De afdeling vrijetijd wenst de Tourist Run in een nieuw jasje te steken en daarbij werd gedacht aan 
een “Horeca-run” waarbij de lopers door verschillende horecazaken (of hun terras) kunnen lopen en 
eventueel een proevertje kunnen nuttigen. Ook andere handelszaken kunnen in aanmerking komen 
om deel uit te maken van het parcours. Het RLE-bestuur vindt dit een goed initiatief en stemt in met 
een oproep naar alle handelaars om deel te nemen. 
 
- Vorige week vond er een overleg plaats tussen een gemeentelijke delegatie en afgevaardigden van 
de Regie der Gebouwen. Het jeugdfestival verhuist mogelijk van het marktplein naar het grasveld ter 
hoogte van de Keizerinnedreef en de wedstrijd voor het verlenen van een concessie voor het 
Bootjeshuis kan, wegens personeelsgebrek bij de Regie, misschien door de gemeente georganiseerd 
worden. Beide voorstellen moeten nog officieel goedgekeurd worden door de Regie der Gebouwen. 
 
- Zeven handelaars nemen deel aan de Poëzieweek. Er wordt aangegeven dat de oproep laat kwam 
en bovendien niet erg duidelijk was. Erwin Delaere geeft dit mee aan de organisatoren (= bibliotheek 
Tervuren). 
 
- De GROS vraagt of hun voorzitter op een RLE-café opnieuw wat duiding kan komen geven i.v.m. de 
Fair Trade-erkenning die de gemeente kreeg. Er wordt voorgesteld om dit te agenderen op het 
eerstvolgende RLE-café na de bestuursverkiezingen. 
 
- Op 26 augustus 2019 werd de omgevingsvergunning voor het terras van Mokkatoff goedgekeurd. 
Hierin werd opgelegd om naast het terras een fietsenstalling en boom te voorzien. Op vraag van de 
dienst WEB werd er afgelopen vrijdag een plaatsbezoek uitgevoerd om de exacte inplanting van de 
fietsenstalling en boom vast te leggen. Tijdens dit plaatsbezoek werd vastgesteld dat er onmiddellijk 
naast het terras twee putten met nutsleidingen aanwezig zijn. Deze putten moeten steeds 
toegankelijk blijven. Een boom is hier dus sowieso niet mogelijk, een verplaatsbare bloembak 
eventueel wel. Momenteel zijn er twee volwaardige parkeerplaatsen aanwezig naast naast het 
terras.  
 
Mogelijke opties vanuit de bevoegde diensten: 

- de volledige parkeerzone inrichten met een (verplaatsbare) bloembak op de putdeksels + 
vaste fietsbeugels op de rest van de parkeerzone 



3/3 

- Verplaatsbare fietsbeugels voorzien op de putdeksels  
- Niets voorzien op de putten en enkel fietsbeugels voorzien op de rest van de parkeerzone 

 
Het college vraagt nogmaals het advies van de RLE hieromtrent. Het RLE-bestuur verwijst naar het 
gegeven advies vorig jaar. Daarin werd toen gesteld dat de plaatsing van een mooi terras primordiaal 
is en dat hiervoor twee parkeerplaatsen konden verdwijnen. Het aanbrengen van een extra boom 
aan de voorzijde van het terras werd aangeraden om het geheel duidelijk af te scheiden.  Voor een 
fietsenstalling werd voorgesteld om best een extra plaats te zoeken op een deel van de brede 
stoepen in de onmiddellijke omgeving. 
 
Ter aanvulling wordt voorgesteld om voorlopig af te wachten met een extra fietsstalling en om het 
huidige verplaatsbare fietsenrekje van Mokkatoff te behouden. Samen met de fietsstalling die naast 
Ifac Service werd geplaatst, zou dat moeten volstaan. In elk geval is er geen animo om de twee nog 
beschikbare parkeerplaatsen voor het terras te supprimeren. Mocht deze lente/zomer blijken dat er 
echt nood is aan extra fietsenstallingen kan dit nog overwogen en besproken worden. 
 
Het plaatsen van een extra verplaatsbare kleinere bloemenbak (i.p.v. de boom - voor de veiligheid en 
om het geheel rond het terras mooi af te scheiden) is wel een mogelijkheid waar het RLE-bestuur zich 
kan achter scharen, maar zonder extra bestaande parkeerplaatsen weg te halen. 
 
Sofie Lombaert suggereert om de parkeerplaats voor mindervaliden te verhuizen naar de 
parkeerplaatsen voor het terras waardoor er voor de etalage van Babilo een parkeerplaats zou 
vrijkomen. De meningen hierover zijn verdeeld. 
 
In de marge:  
- de laad- en loszone ter hoogte van Caro’s verdwijnt en zal verplaatst worden naar Selexion Clix Bert. 
Hierdoor komt er daar één parkeerplaats weer vrij maar verdwijnen er twee voor Selexion Clix Bert 
(met de goedkeuring van de betrokken handelaars). 
 
5. Varia 
 
- Een evaluatie van de eindejaarsacties wordt gepland na afloop (31/3) zodat er meteen ook een 
financiële afrekening kan gemaakt worden. De burgemeester geeft in de marge mee dat Karel 
Baerten, diensthoofd WEB, ontslag nam. 
 
- Eric Dieben vraagt welk standpunt het RLE-bestuur inneemt t.o.v. Tervuren Feest. Er wordt 
vastgesteld dat het moeilijk communiceren is met de verantwoordelijken van Tervuren Feest. Alleen 
door goed te overleggen en samen te werken, kan zo’n concept op termijn versterkend werken voor 
iedereen. Koen Wolzer stelt voor om als contactpersoon op te treden.  
 
- Aanstaande vrijdag opent Canapé de deuren. Het RLE-bestuur voorziet een bloemetje. 
 
- De nieuwjaarsreceptie van Unizo Druivenstreek vindt plaats op 6 februari in Hoeilaart. Sofie 
Lombaert en Sven Van Erps zullen er het RLE-bestuur vertegenwoordigen. 


