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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: 23 april 2020 
Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 
Plaats: Microsoft Team Meeting 
Aanwezig: Eric Dieben, Sven Van Erps, Marc De Keyzer, Rudy Van Geel, Sofie 

Lombaert, Jan Spooren, Laurence Deroisy Jean-Pierre Leonard, Erwin 
Delaere (notulist) 

Verontschuldigd: Johan Eykens 
 
  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (20/02/2020) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Uitstel bestuursverkiezingen 
 
Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden stelt Rudy Van Geel voor om de 
bestuursverkiezingen uit te stellen naar het voorjaar van 2021. Hij is bereid om het voorzitterschap 
nog tot dan op zich te nemen en roept de huidige bestuursleden op om ook hun engagement met 
een jaar te verlengen. De reeds aanwezige bestuursleden (Eric Dieben, Sven Van Erps, Marc De 
Keyzer en Jean-Pierre Leonard) reageren positief. 
 
3. Overzicht lokale steunmaatregelen 
 
De coronacrisis is voor alle lokale handelaars, ondernemers en vrije beroepers  een ongeziene en 
moeilijke situatie.  Sinds vrijdag 13 maart 2020 hebben de gemeente en de Raad voor Lokale 
Economie hun best gedaan om hen via diverse kanalen te informeren en te sensibiliseren. Een aantal 
handelaars lieten hierdoor voor het eerst van zich horen wat het belang van de Raad voor Lokale 
Economie bevestigt. 
 
Daarnaast werd er de voorbije weken ook gezocht naar een aantal lokale steunmaatregelen die de 
komende weken en maanden zullen uitgevoerd worden. Bij de selectie werd geoordeeld om niet te 
springen op alles wat momenteel beweegt in de sector maar wel om goed doordachte keuzes te 
maken op maat van Tervuren en waar zoveel mogelijk handelaars en ondernemers van Tervuren 
baat bij hebben. Daarbij werd er ook rekening gehouden met de beschikbare financiële middelen én 
ook met de beschikbare mankracht die nodig is om bepaalde acties uit te werken.  

1. Maatregelen op korte termijn (zolang de winkels en horeca gesloten zijn): 
 
- Blijven informeren, sensibiliseren en ondersteunen waar het kan. Drie handelaars werden aan de 
balie van het vrijetijdscentrum geholpen met het aanvragen van de coronapremie. Wie nog hulp zou 
nodig hebben bij het aanvragen, mag nog steeds contact opnemen met Erwin Delaere. Ook andere 
vragen kunnen steeds gestuurd worden naar ondernemen@tervuren.be.  
- Alle Tervuurse webshops en take-aways werden verzameld op 
www.visittervuren.be/onlineshoppen en www.visittervuren.be/takeaway. Rudy Van Geel roept alle 
bestuursleden op om ontbrekende of foutieve informatie zeker door te geven.  



2/4 

- Ondersteunende platformen zoals https://steunmee.be en https://horecacomeback.be zullen actief 
gepromoot worden al heeft dat enkel zin als er veel handelaars zich registreren. (momenteel een 
vijftal op elk platform). Erwin Delaere deed ondertussen ook een oproep om zich gratis te registreren 
op https://koopinjebuurt.be/ - een initiatief van de Vlaamse overheid samen met VLAIO, Unizo, NSZ 
en VLAM. Dit platform is een online verzamelplaats waar consumenten lokale ondernemers kunnen 
terugvinden aan de hand van een zoekmachine. Vanaf 27 april start VLAIO een promotie- en 
sensibiliseringscampagne via online en social advertising. De lokale handelaars, winkeliers, 
restaurants, …   kunnen dus gratis meesurfen op de verdere bekendmaking van 
https://koopinjebuurt.be. Deze oproep zal nog enkele keren herhaald worden. 
 
2. Op middellange termijn (van zodra de winkels en horeca weer openen en infosessies weer 
mogelijk zijn): 
 
- Het voeren van een communicatiecampagne ter promotie van het lokaal shoppen. De komende 
dagen wordt deze campagne grondig voorbereid samen met Marc De Keyzer. Er wordt gedacht aan 
banners, een duidelijke vermelding op de homepage van de gemeentelijke website, het adverteren 
in het gemeentelijk infoblad en het aanwerven van een promoboy/promogirl die tijdens de 
zomermaanden bezoekers op een ludieke wijze (bijvoorbeeld als “belleman” per bakfiets i.s.m. een 
lokale fietshandelaar) naar het handelscentrum van Tervuren moet lokken door rond te fietsen in het 
park, het handelscentrum, de deelgemeenten, .... Wellicht zal dit opvallend initiatief zeker ook 
opgepikt worden door diverse (lokale) media wat uiteraard een versterkend effect zal veroorzaken. 
De burgemeester reageert enthousiast en zal deze voorstellen intern verder aftoetsen bij de 
betrokken diensten. 
- De voorbije weken werd reeds hard gewerkt op de sociale media pagina’s “Tervuren Lekker 
Dichtbij” waar zowel de handelszaken die afhaal- en thuisbezorgingsmogelijkheden aanbieden als de 
handelszaken met een webshop in de schijnwerpers werden gezet. Marc De Keyzer blijft dit de 
komende weken doen en zal van zodra de winkels weer openen ook dan uitgebreid infomeren en 
communiceren.  
- We bestuderen de mogelijkheden om infosessies te organiseren rond het opzetten van webshops, 
online promotie, …  
- Enkele handelaars polsten naar het ontwikkelen van een nieuwe waardebon die de gemeente zou 
kunnen schenken aan de Tervurenaars. De burgemeester wenst eerst de financiële analyse van deze 
crisis af te wachten en betwijfelt net als de bestuursleden of dergelijk initiatief alle handelaars zal 
ondersteunen. Er wordt voorgesteld om in te zetten op het digitaliseren van de bestaande 
geschenkbon en (vermits dit ook niet op hele korte termijn kan gerealiseerd worden) het online 
verkopen van de bestaande papieren geschenkbon. Erwin Delaere zal hiervoor het nodige initiatief 
nemen. Sofie Lombaert suggereert nog om een bepaald bedrag aan geschenkbonnen aan te bieden 
aan minder begoede inwoners. Dit dient verder te worden onderzocht. 
- Rudy Van Geel doet een oproep aan alle bestuursleden om goede voorbeelden uit andere steden of 
gemeenten zeker door te geven. 
 
3. Op langere termijn (voorzien in 2021): 
 
- Het opzetten van een lokaal communicatieplatform. Hiervoor zijn de nodige budgetten voorzien in 
2021 en deze actie is ook gekoppeld aan de komst van een halftijdse centrummanager. 
 
4. Voorstel concept comeback-event najaar 
 
Dieter Van Overloop, coördinator van de evenementencel van de afdeling vrije tijd binnen de 
gemeente, vervoegt de vergadering. 
 
Vanwege het coronavirus zijn heel wat Tervuurse evenementen zoals de braderie geannuleerd. Ook 
de meeste Tervuurse handelaars moesten hun winkels sluiten en beleven nu een zeer moeilijke 
periode. Om hen een hart onder de riem steken, stelt de afdeling vrije tijd voor om het vrijgekomen 
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budget dat voorzien was voor de organisatie van de braderie te besteden aan een soortgelijk 
evenement waarbij de handelaars dus in de schijnwerpers worden geplaatst.  
 
Er wordt hierbij gemikt op zaterdag 5 september, de dag waarop de RLE sowieso al een 
avondshopping zou organiseren. Vanuit de afdeling vrije tijd wordt voorgesteld  om deze 
avondshopping op te waarderen en er een soort “comeback-avond” van te maken voor handelaars, 
verenigingen en marktkramers. Hieronder het voorgestelde concept: 
 

- Naast de aanwezige winkels in het Tervuurse handelscentrum worden ook de handelaars uit 
de deelgemeenten en de Tervuurse verenigingen uitgenodigd om een stand uit te baten 
langs het parcours dat gelijk loopt met dat van de braderie. 

- Verenigingen kunnen hierdoor hun geannuleerde eetfestijnen, kwissen,…  deels proberen 
goed te maken.  

- De afdeling vrije tijd stelt voor om ook de vraag te stellen aan de vaste marktkramers van de 
vrijdagmarkt om op deze avond aanwezig te zijn zodat ze samen met de handelaars een 
krachtig signaal kunnen geven dat ze niet verslagen zijn door het virus.  

- Er wordt geadviseerd om geen standgeld te vragen.  
- Straatanimatie wordt verzorgd door afdeling vrije tijd in samenspraak met de RLE. 
- De Tervuren City Run zou kunnen dienen als “aanloop”, voorafgaand aan het event. 

Het RLE-bestuur kan zich vinden in het voorgestelde concept en benadrukt dat goede animatie 
cruciaal zal zijn voor het slagen van dit event. Vooral in de Hoornzeelstraat wordt gevreesd voor heel 
wat lege plekken. Er wordt daarom voorgesteld om een overzicht te maken van welke animatie er de 
laatste jaren gebruikt werd om de braderie op te waarderen en zo in te schatten welke groepen het 
hoogste scoren qua prijs/kwaliteit. Rudy Van Geel doet tevens een oproep aan alle bestuursleden om 
goede voorbeelden zeker door te geven. Marc De Keyzer stelt voor om op het einde van de 
Hoornzeelstraat een echte publiekstrekker te voorzien. 
 
Er wordt tevens voorgesteld om de straten af te sluiten vanaf 12u en de jogging vanaf 14u te laten 
plaatsvinden in het park. Aan de Furalopers zal gevraagd worden of zij de organisatie van deze 
jogging op zich kunnen nemen. Gelijklopend kan dan om 14u van start gegaan worden met het event 
in de handelsstraten. Aan de deelnemende handelaars en verenigingen zal gevraagd worden of men 
de kraampjes zelf kan opzetten. Omstreeks 21u wordt er afgesloten. 
 
Er wordt nog bekeken of er tijdens het event een bedankmoment kan voorzien worden voor alle 
Tervuurse verzorgers en vrije beroepers die aan de frontlinie hebben gestaan tijdens de coronacrisis. 
De burgemeester roept ook op tot het bedenken van een geschikte naam voor het event. 
 
Dit voorstel wordt zo snel mogelijk voor akkoord voorgelegd aan het college waarna de handelaars 
en verenigingen kunnen geïnformeerd worden. Het is belangrijk om hen enig perspectief te bieden 
en deze boodschap kan daar zeker toe bijdragen, weliswaar onder voorbehoud dat dit soort 
activiteiten begin september al dan niet mogen plaatsvinden. Eventueel kan er ook uitgeweken 
worden naar het Weekend van de Klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. 
 
5. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- De laad-en loszone in de Brusselsesteenweg werd besproken op het college dat een lichtjes 
aangepast voorstel (tijdvenster van 10u tot 14u) heeft gedaan aan de RLE en de direct betrokken 
handelaars. Rudy Van Geel zal op vraag van de burgemeester contact opnemen met de betrokken 
handelszaken en zoeken naar een compromis waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. 
Daarna zal een officieel advies van de RLE gegeven worden aan het college via de bevoegde dienst.  
 
- De problematiek van de achtergelaten fietsen wordt onderzocht door de dienst mobiliteit. Er wordt 
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bekeken wat er wettelijk mogelijk is maar een plaatsbezoek aan Leuven werd omwille van de 
coronacrisis uitgesteld.  
 
- De parking ter hoogte van het Bootjeshuis wordt in principe nog steeds geopend eind juni/begin 
juli. Rudy Van Geel pleit voor een duidelijke verwijzing  naar het handelscentrum. Erwin Delaere zal 
samen met Indigo de mogelijkheden bekijken. 
 
- Aan de ingang van de ondergrondse parking is het grote parkeerbord nog steeds niet hersteld. Dat 
bord werd er al voor de derde maal afgereden en telkens met ‘vluchtmisdrijf’.  Deze keer wenst 
Indigo het hier niet  zo maar bij te laten en zit het dossier bij de verzekering.  Daardoor loopt het 
enorme vertraging op.  Er zal alleszins gekozen worden voor een veiligere plaatsing zodat de kans op 
nieuwe aanrijdingen miniem wordt. Erwin Delaere zal checken of er in afwachting een tijdelijk bord 
kan geplaatst worden. 
 
- De dienst mobiliteit is op vraag van het college bezig met het tekenen van een plan waarbij de 
terrasaanvraag van The Cacao Tree kan verzoend worden met het aanwezige straatmeubilair en de 
voorzien fietsenstalling. Rudy Van Geel pleit voor een oplossing op korte termijn. 
 
- De burgemeester heeft opnieuw contact opgenomen met de Regie der Gebouwen om het dossier 
van het Bootjeshuis opnieuw proberen te deblokkeren. De plannen om het te verkopen (als 
handelszaak) zijn ‘on hold’ gezet wegens een verschil in strategische visie om gebouwen op 
domeinen van de Regie te verkopen dan wel in concessie te geven. De burgemeester zal 
terugkoppelen van zodra hij meer nieuws heeft. 
 
6. Varia 
 
- Een startvergadering voor de ontwikkeling van een alternatief Sinterklaasevent werd vastgelegd op 
dinsdag 12 mei. Jean-Pierre Leonard en Koen Wolzer werden als afgevaardigden van het RLE-bestuur 
uitgenodigd. 
 
- De Vlaktedreef ondervindt veel last van bovenlokaal sluipverkeer tijdens de avondspits. Daarom 
sluit de gemeente de dreef op bepaalde tijdstippen af voor autoverkeer: 
 
• van maandag tot vrijdag van 15.30 tot 19.30 uur 
• op zondag van 9 tot 21 uur 
 
Het is hierbij de bedoeling om de leefbaarheid van een aantal buurten in Tervuren-centrum sterk te 
verbeteren, zonder de mobiliteit van de Tervurenaars zelf al te zeer in het gedrang te brengen. De 
verkeersveiligheid verhoogt ook, onder meer voor schoolgaande jeugd op de fiets van en naar 
Overijse. Daarnaast heeft de maatregel een positieve impact op het milieu en de veiligheid van mens 
en dier in de wijdere omgeving. Ook de gemeente Overijse was hiervoor vragende partij in het kader 
van hun Masterplan Jezus-Eik. Na oktober vindt een evaluatie plaats.  
 
 


