
1/4 

Administratief Centrum – Markt 7 A bus 2 – 3080 TERVUREN 

 

   Vergaderverslag Dagelijks bestuur RLE 

 

 

 

Groep: Dagelijks bestuur Raad voor Lokale Economie 

Datum: 20 februari 2020 

Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 

Plaats: Vergaderzaal vrijetijdscentrum 

Aanwezig: Rudy Van Geel, Jean-Pierre Leonard, Eric Dieben, Laurence Deroisy, Marc De 
Keyzer, Sofie Lombaert, Erwin Delaere (notulist) 

Verontschuldigd:  Johan Eykens, Jan Spooren, Sven Van Erps, Koen Wolzer 

 

  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (21/01/2020) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Voorbereiding RLE-bestuursverkiezingen  
 
Dit agendapunt kwam aan bod tijdens het vorige bestuursoverleg en wordt nu hernomen. Rudy Van 
Geel vat de voorbereidende ontwerpnota kort samen en vraagt de aanwezigen één voor één naar 
hun persoonlijke input. 
 
Marc De Keyzer zou het aantal bestuursleden niet beperken. Het zou zonde zijn om geëngageerde 
handelaars te weigeren. Marc stelt zich alvast kandidaat. Jean-Pierre Leonard laat weten dat hij zich 
niet langer kandidaat wenst te stellen. De overige aanwezige bestuursleden twijfelen nog. 
 
Naar aanleiding van de nieuwe laad-en-loszone in de Brusselsesteenweg (zie ook agendapunt 3) 
wordt het nut van de RLE in vraag gesteld. Rudy Van Geel, Sofie Lombaert en Erwin Delaere begrijpen 
de frustraties maar hameren op het belang van een goed RLE-bestuur en verwijzen naar (recente) 
verwezenlijkingen die er dankzij de RLE zijn gekomen of nog zullen komen (communicatieplatform, 
centrummanager, …). 
 
Er wordt afgesproken om eerst één of twee infoavonden te organiseren voor alle handelaars en 
vrijeberoepers waarbij de werking en het belang van de RLE worden voorgesteld, het gevraagde 
engagement concreet duidelijk wordt gemaakt en de mogelijkheid wordt geboden om vragen te 
stellen en suggesties te doen. 
 
We starten met een eerste  infoavond op woensdag 18 maart om 19u in Pachthof Stroykens waarbij 
de handelaars en vrijeberoepers uit de deelgemeenten (Duisburg, Vossem en Moorsel)  zullen 
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worden uitgenodigd. Daarna wordt er nog een tweede  infoavond voor de Tervuurse handelaars en 
vrijeberoepers georganiseerd. Rudy Van Geel roept alle bestuursleden op om in de tussentijd ook via 
persoonlijke contacten handelaars en vrijeberoepers warm te maken om zich te engageren voor een 
zitje in het dagelijks RLE  bestuur of in de verschillende werkgroepen die mogelijks door een volgend 
bestuur zullen worden opgericht. Op basis van het resultaat van deze infoavonden zullen daarna de 
bestuursverkiezingen worden georganiseerd. Het is de bedoeling uit deze twee bijeenkomsten 
voldoende geëngageerde  handelaars, vrije beroepers uit de verschillende deelgemeenten te laten 
kandideren om deel te nemen aan de volgende RLE bestuursvergadering en de verdere werking van 
de RLE te verzekeren. 
 
Erwin Delaere maakt een ontwerpbrief en ontwerppresentatie op en stuurt die ter goedkeuring door 
naar alle bestuursleden.  
 
3. Mobiliteitsmaatregelen in het handelscentrum 
 
De invoering van een nieuwe laad- en loszone in de Brusselsesteenweg en het daarmee opnieuw 
gepaard gaande verlies van drie parkeerplaatsen zet kwaad bloed bij het ganse RLE-bestuur. Op geen 
enkele manier werd het RLE-bestuur in deze om advies gevraagd (slechts enkele betrokken 
handelaars werden door de eerste schepen gepolst) en helaas is dergelijke werkwijze niet de eerste 
keer dat dit gebeurt. Sommige bestuursleden stellen daarom het nut van de RLE openlijk in vraag. 
Eric Dieben lijst op hoeveel parkeerplaatsen er de laatste jaren zijn verloren gegaan en vraagt zich af 
of het op termijn de bedoeling is om de auto’s helemaal uit het winkelcentrum te bannen.  Sofie 
Lombaert betreurt de wijze waarop dit dossier gelopen is en pleit voor een constructieve dialoog om 
de plooien glad te strijken. 
 
Voorgeschiedenis: 
 
Er was een laad- en loszone op de hoek van de Leuvensesteenweg met de Brusselsesteenweg. Die 
werd op initiatief van de gemeenteraad ingericht voor de diverse postleveringen maar bleek in de 
praktijk amper door deze diensten gebruikt. In de plaats daarvan stonden er elke dag vrachtwagens 
(waaronder ook de postleveringen) te leveren op het kruispunt, of deels op de voetpaden errond, 
wat natuurlijk de verkeersveiligheid niet ten goede kwam. Vanuit de praktijk en in overleg met een 
drietal handelaars gelegen aan het kruispunt werd daarom door de eerste schepen voorgesteld om 
de laad- en loszone dichterbij te brengen namelijk in de Brusselsesteenweg zelf. Na contact bleken 
deze handelaars akkoord voor een verplaatsing van de laad- en loszone waarbij in de 
Brusselsesteenweg twee parkeerplaatsen zouden verdwijnen maar er dus weer eentje extra 
beschikbaar werd in de Leuvensesteenweg. 

De nieuwe laad- en loszone is echter 18 meter (= drie parkeerplaatsen) lang: 

- 12 meter voor het parkeren van de vrachtwagen 
- 5 meter manoeuvreerruimte en zone voor het laden en lossen van goederen 

 
Tussen de (toekomstige) terraszone en de nieuwe laad- en loszone werd parkeergelegenheid voor 
één personenvoertuig behouden, in plaats van parkeergelegenheid net na de laad- en loszone. 
Hierbij werd er rekening gehouden met de slechte zichtbaarheid van de vrachtwagens tijdens het 
manoeuvreren en de veiligheid van het (toekomstige) terras. 

De aanwezige bestuursleden debatteren over enkele mogelijke alternatieven want de nieuwe 
situatie lost het probleem van vrachtwagens die zich parkeren op het voetpad ook niet op: 
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- er wordt voorgesteld om de nieuwe laad-en-loszone op te heffen en terug te keren naar de oude 
situatie. De laad-en-loszone ter hoogte van Patzio moet volstaan voor de leveranciers die in de 
Brusselsesteenweg moeten zijn. In dit geval is het wenselijk om de zone niet langer te gebruiken als 
kiss & ride en die te verplaatsen naar bijvoorbeeld de Peperstraat. 
- er wordt voorgesteld om de laad-en-loszone ter hoogte van Patzio op te heffen en de nieuwe laad-
en-loszone te beperken in tijd (bijv. 8u-10u)  
- In beide gevallen wordt er gepleit voor betere en strengere handhaving. In de praktijk kan men 
immers vaststellen dat enerzijds de vrachtwagens op alle mogelijke tijdstippen komen leveren en 
zich dus niet houden aan de vooropgestelde uren, en anderzijds dat ook de bestuurders van 
personenwagens zich niet aan de uren houden en zich toch op alle tijdstippen parkeren op de laad- 
en loszones. (met als gevolg dat er op alle mogelijke tijdstippen dubbel geparkeerd wordt door de 
vrachtwagens tijdens het leveren, wat natuurlijk een impact heeft op de doorstroming en dus de 
verkeersveiligheid).  
- Er wordt ook opnieuw gesuggereerd om de parkeerplaats voor personen met een handicap ter 
hoogte van Babilo te verplaatsen naar één van de twee parkeerplaatsen voor het terras van 
Mokkatoff. De nog beschikbare ruimte kan dan opgevuld worden met fietsstallingen. 
- De winkels van de Brusselsesteenweg zijn ook goed bereikbaar vanuit de Broekstraat/Melijndreef. 
Kan van daaruit niets geregeld worden?  

Het RLE-bestuur vraagt alleszins om betrokken te worden bij het geplande overleg met de handelaars 
in de  Brusselsesteenweg. Sofie Lombaert zal de schepen voor mobiliteit hierover inlichten. Rudy Van 
Geel zal ook een officiële mail sturen naar de eerste schepen, schepen RLE  en burgemeester om 
duidelijk te maken dat het RLE bestuur bij dergelijke initiatieven steeds dient betrokken te worden. 
 
Wat betreft de nieuwe inklapbare paaltjes op de Markt verduidelijkt Sofie Lombaert dat deze  er 
komen in de plaats van de lelijke nadars. Ze zullen in een eerste fase enkel worden gebruikt bij de 
vrijdagmarkt en evenementen (zoals voorheen het geval is met de nadars). In een latere fase zal 
worden bekeken of de Markt ook op andere momenten kan worden afgesloten (zoals bijvoorbeeld 
op zondagen). Rudy Van Geel herhaalt het standpunt van de RLE dat zich kan vinden in het afsluiten 
van de Markt op zomerse zondagen wanneer er een duidelijke meerwaarde is voor de terrassen en 
beleving op de Markt, maar sowieso niet van maandag tot en met zaterdag. 

4. Afgevaardigde RLE – schoolraad GITO 
 
Gito Tervuren wilt in functie van het participatiedecreet een nauwer contact creëren tussen de 
school en al haar stakeholders. Zo wilt men in de toekomst werken aan het meer en meer integreren 
van ondernemingszin in de school via mogelijke samenwerkingsprojecten met de lokale economie: 
bijvoorbeeld bezoek aan lokale handelaar, atelier, debat over werken als zelfstandige, workshops 
over topics als bankieren, lening afsluiten, op eigen benen staan (huren, kopen, ….). 
Ondernemingszin en financiële geletterdheid worden trouwens via de nieuwe eindtermen door de 
Vlaamse Overheid opgelegd. 
 
Vier maal per schooljaar vergaderen de stakeholders van de school; dit zijn afgevaardigden van de 
pedagogische raad, het schoolbestuur, de leerlingen- en ouderraad maar ook afgevaardigden van de 
lokale gemeenschap. Daarbij wordt informatie over de werking van de school uitgewisseld en 
opportuniteiten/samenwerkingsverbanden worden besproken.  

Momenteel is er één mandaat vrij als afgevaardigde van de lokale gemeenschap. Gito Tervuren 
stelde per mail de vraag aan de RLE om een bestuurslid voor te dragen. Eric Dieben stelt zich 
kandidaat, onder voorbehoud van de RLE-bestuursverkiezingen later dit voorjaar en op voorwaarde 
dat een ander bestuurslid de RLE afvaardigt in de mobiliteitsraad. 
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5. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Transitie Tervuren organiseert met tal van andere organisaties het Green Deal Festival op 28 maart 
2020 tussen 14 en 17u. Er wordt o.a. een informatiebeurs georganiseerd waar ook kan getoond 
worden dat de middenstand bezig is met transitie naar een klimaatvriendelijke toekomst. De 
initiatiefnemers van het TERTS-project werden uitgenodigd om het project te komen toelichten, 
samen met enkele deelnemende handelaars aan het project. 

- De aanleg van de nieuwe parking (100 plaatsen) tegenover het Bootjehuis is op maandag 17 
februari gestart. Tot en met dinsdag 30 juni 2020 werd er in Kastanjedreef een parkeerverbod van 60 
meter ingesteld, vanaf de laad- en loszone richting Paleizenlaan, dit om het werfverkeer vlot in en uit 
te laden rijden. Tijdens het uitharden van het beton worden de werkzaamheden 14 dagen geschorst. 
De parkeerplaatsen zullen tijdens deze periode tijdelijk terug beschikbaar zijn. De exacte datum 
hiervan is nog niet gekend, maar de parkeerverbodsborden zullen dan naar de kant van de rijbaan 
geplaatst worden. 
 
Het RLE-bestuur pleit voor een vlotte vooruitgang en hoopt dat de parking ten laatste op 30 juni 
beschikbaar zal zijn.  
 
7. Varia 
 
- Eric Dieben kreeg een verantwoordelijke van ShopA over de vloer, een online verkoopplatform 
waarop lokale handelaars hun goederen (tegen vergoeding) kunnen aanbieden. Het RLE-bestuur 
beslist unaniem om zich niet voor de kar te laten spannen. 

- Erwin Delaere kreeg een klacht van DS Decor over de parkeerwachters van Indigo die te ijverig 
zouden boetes uitschrijven. Het RLE-bestuur is van oordeel dat de regels gelden voor alle 
parkeerders, dus ook voor de handelaars. 
 
- Eric Dieben meldt dat verschillende handelaars wachten op de uitbetaling van hun tombolaloten. 
De uitbetaling gebeurt via de RLE-rekening. Erwin Delaere zal bij Johan Eykens aandringen op een 
snellere uitbetaling.  
 
- De aanduiding naar de ondergrondse parking is nog steeds niet vervangen. Rudy Van Geel vraagt 
zich af waarom dit zo lang moet duren. Erwin Delaere checkt bij de bevoegde diensten. 
 
- Eric Dieben meldt een kapotte fiets ter hoogte van de Carrefour. Erwin Delaere checkt bij de dienst 
WEB of deze kan weggehaald worden. 
 
- Er is nog geen nieuws over de lijst m.b.t. het gemeentelijk aankoopbeleid. 
 
 
 
Volgende vergadering: dinsdag 17 maart om 18u30 


