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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: 18 juni 2020 
Uur: van 12.30 uur tot 14 uur 
Plaats: Zaal De Beuk 
Aanwezig: Rudy Van Geel, Eric Dieben, Marc De Keyzer, Jean-Pierre Leonard, Erwin 

Delaere (notulist) 
Verontschuldigd: Johan Eykens, Sven Van Erps, Laurence Deroisy, Koen Wolzer, Sofie 

Lombaert, Jan Spooren. 
 
  
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (19/05/2020) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Samenwerking met Blue Lions Hockey & Tennis Club Tervuren 
 
Koen Van Hulle van Blue Lions Hockey & Tennis Club Tervuren licht een sponsorvoorstel toe dat de 
club graag ook wilt uitsturen naar de Tervuurse handelaars: 
 
- de lokale sponsor wordt vermeld op een welkom board op de hockey en tennis site gedurende drie 
jaar; 
- 1 specifieke newsletter per jaar waarin publiciteit wordt gedaan voor de lokale 
vereniging/handelaars (alle deelnemers samen); 
- 1 handelaars fair; 
- link op de website. 

Prijs: 1000 EUR per jaar (drie-jaarlijks contract waarvan het eerste jaar gratis is). Ook andere 
mogelijkheden zijn een optie (bijv. kortingsbonnen, …  maar moeten case by case besproken 
worden). 

De aanwezige bestuursleden vrezen dat het voorgestelde sponsorbedrag vele kleinere lokale 
handelaars zal afschrikken en vragen of er geen kleinere sponsorpakketten kunnen aangeboden 
worden. Ook een instap na 1 of 2 jaar moet mogelijk zijn. 
 
Rudy Van Geel benadrukt het belang van de vermelding in diverse nieuwsbrieven en de 
aanwezigheid op events om zo al de leden van de club te bereiken en te overtuigen van het belang 
van lokaal shoppen. 
 
Er zal worden gevraagd om de komende zomerperiode tot 15/09  alvast een “Koop lokaal-banner” 
gratis te hangen aan één van de tennisvelden op de site en gedurende deze periode samen verder na 
te denken over een uitgewerkt sponsorconcept voor lokale handelaars – ondernemers – vrije 
beroepers. 
 
3. Stand van zaken lokale steunmaatregelen 
 
- Erwin Delaere geeft een overzicht van de aangevraagde terrasuitbreidingen. In het geval van 
Mokkatoff mogen er  twee parkeerplaatsen ingenomen worden tot 30 september. Het RLE-bestuur 
juicht de ondersteuning van de horeca toe maar pleit ook voor een snelle aanpassing van de beide 
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laad-en-loszones in de Brusselesteenweg, zoals overigens officieel geadviseerd werd. 
  
- De Tervuren Lekker Dichtbij-pagina’s draaien op volle toeren en zullen dat blijven doen tot minstens 
31 december 2020. 
 
- In de zomereditie van het gemeentelijk infoblad wordt heel wat aandacht geschonken aan lokaal 
shoppen. Er zal zoals gevraagd door de RLE ook een advertentie in komen te staan die de 
Tervurenaar kan uitknippen en voor zijn/haar eigen huisraam te hangen.  
 
- Van 1 juli tot 6 september vindt “Kunst in de etalages” plaats, de aangepaste zomereditie van de 
ArTiesTenToer die werd afgelast. Erwin Delaere bezorgt een overzicht van de deelnemende 
handelaars aan Mark De Keyzer zodat hij het event ook kan promoten via Tervuren Lekker Dichtbij. 
  
- Erwin Delaere toont de affiche van de Facebookwedstrijd die vanaf 1 juli zal gelanceerd worden op 
Tervuren Lekker Dichtbij. Er zal ook promotie gevoerd worden via de gemeentelijke 
communicatiekanalen en ook de handelaars zullen gevraagd worden om deze actie te communiceren 
aan hun klanten. Er moet nog bepaald worden wanneer en hoeveel geschenkbonnen er zullen 
verloot worden. 
 
- Het is nog niet helemaal zeker of de Herfstbraderie zal plaatsvinden. Begin juli zal de federale 
overheid richtlijnen uitvaardigen waarmee moet rekening gehouden worden bij de organisatie van 
dergelijke evenementen. Dan zal beslist worden of de organisatie ervan haalbaar is of niet. 
 
- Door tijdsgebrek is er nog geen werk gemaakt van de aanwerving van een 
promoboy/promogirl/belleman tijdens de zomermaanden. Er kan wellicht door de gemeente wel wat 
budget vrijgemaakt worden. Mark De Keyzer stelt voor om de vraag te stellen aan Steven Motte van 
jeudgatelier Kameleon.  RLE dringt aan om samen dringend verder te werken aan dit concept 
teneinde van start te kunnen gaan begin juli 2020 (lopende tijdens de zomermaanden) 
 
- Tot 30 juni kunnen er innovatieve projecten aangemeld worden bij de Vlaamse overheid om lokale 
economie te ondersteunen na de coronacrisis. Het gaat om bijvoorbeeld het realiseren van een 
platform waarop alle lokale handelaars hun producten kunnen aanbieden, een digitale ruimte waar 
lokale ondernemers ideeën voor nieuwe dienstverlening of producten kunnen delen, … De 
projectoproep is goed voor een totaal van 4 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de aanvrager ook 
zelf minstens 20% van het project met eigen middelen financiert. Erwin Delaere zal met de schepen 
bespreken of er nu al een project kan ingediend worden of dat de oorspronkelijke planning 
(2021)voor het realiseren van een communicatieplatform voor de RLE behouden blijft. 
 
- Er wordt gevraagd wanneer stoepborden opnieuw kunnen geplaatst worden. Het RLE-bestuur pleit 
hier voor een versoepeling. 
 
- Om marktbezoekers ook naar de lokale winkels te leiden, werd voorgesteld om een banner aan de 
uitgang van de marktzone te hangen die het lokaal shoppen promoot. Het RLE-bestuur geeft de 
voorkeur aan het uitdelen van flyers door de aanwezige stewards. 
 
- Geschenkbonnen waarvan de vervaldatum tijdens de lockdown (maart – juni) plaatsvond, blijven 
geldig tot eind 2020. Erwin Delaere zal dit communiceren naar de handelaars.  
 
4. Voorbereiding eindejaar 2020 
 
- Het RLE-bestuur uit de wens om de kerstverlichting dit jaar vroeger te activeren dan normaal (vanaf 
half november) omdat het najaar/eindejaar meer dan ooit een belangrijke periode zal worden voor 
de lokale handelaars. De nieuwe aanbesteding kan gebaseerd worden op het laatste bestek, maar 
met ruimte voor nieuwe elementen, een mooiere versiering van de bomen en/of bepaalde 
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ankerpunten en een alternatief voor overspanningen in het centrum en de deelgemeenten (daar 
waar overspanningen niet meer mogelijk zijn). Erwin Delaere bezorgt de nodige info aan de afdeling 
ruimte zodat men daar snel de diverse firma’s kan beginnen aanschrijven en uitnodigen voor een 
rondgang waarbij zal bekeken worden wat er mogelijk is binnen  de technische mogelijkheden en de 
budgettaire grens van 15000€ incl btw per jaar. De verschillende ontvangen gedetailleerde en 
uitgewerkte voorstellen (offertes) zullen tijdig vervolgens voor advies aan de RLE worden voorgelegd 
aan daarna voor goedkeuring aan het college worden voorgelegd.  RLE benadrukt nogmaals dat de 
timing en communicatie van dit topic met de beste zorgen dient opgevolgd te worden. 
 
- De aanwezigen stellen voor om de eindejaarsactie te behouden zoals vorig jaar maar wel vroeger te 
starten (half november) en enkel winnende aankoopbonnen aan te bieden van 2,5 euro zodat de 
winstkans groter wordt. 
 
- Eric Dieben stelt een duurzaam alternatief voor ter vervanging van de kerstbomen voor de 
deelnemende handelaars aan de eindejaarsactie. Deze kerstboom  (60 x 110 cm) kan aan de 
binnenkant van de winkeldeur gehangen worden en verlicht worden met ledlampjes. Kostprijs: 40 
euro /kerstboom. De aanwezigen vinden dit een goed voorstel. Erwin Delaere verwittigt de KSA dat 
de RLE dit jaar geen kerstbomen zal bestellen. 
 
5. Verslag Mobiliteitsraad 
 
Jean-Pierre Leonard brengt verslag uit van de mobiliteitsraad waar het volledig afsluiten van de 
Markt (vanaf 2024) ter sprake kwam. De  parkeerplaatsen die hierdoor zouden verdwijnen, baart het 
RLE-bestuur zorgen. Erwin Delaere checkt tegen wanneer een RLE-advies moet ingediend worden en 
of een peiling bij de betrokken handelaars nog zinvol is. Daarna zullen Jean-Pierre Leonard en/of Eric 
Dieben  een officieel advies  schrijven waarbij zal gepleit worden om de doorgang tussen de 
Vlonderse hoek en de Kerkstraat enkel af te sluiten op zon- en feestdagen bij goed weer. Men is ook 
geen voorstander om parkeerplaatsen te verwijderen.  
 
6. Vuilnisophaling Hemelvaart 
 
Het handelscentrum van Tervuren lag er tijdens het afgelopen Hemelvaartsweekend erg vuil bij. Er 
wordt gevraagd of er volgend jaar een extra vuilnisophaling door Interrand mogelijk is? Erwin 
Delaere gaat dit na. 
 
7.  Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Het college buigt zich komende maandag over een voorstel van Johan Vandewalle en Sam Decoster 
die met “Den Ottobus” een mobiel dorpscafé willen lanceren. Het RLE-bestuur stuurt nog een advies 
door. 
 
- De nieuwe parking ter hoogte van het Bootjeshuis opent in principe begin juli. Er zal dan worden 
bekeken waar er best een bord/banner komt ter promotie van het lokaal shoppen. In de marge geeft 
Rudy Van Geel mee dat het tijdelijk parkeerbord aan de ingang van de ondergrondse parking 
opnieuw op de grond ligt. Erwin Delaere geeft dit door.  
 
- Er werden extra vuilnisbakken geplaatst in het handelscentrum. 
  
- Naar aanleiding van de Coronacrisis besloot de Programmatorische overheidsdienst 
maatschappelijke integratie om een bepaald bedrag als extra subsidie door te sluizen naar de 
OCMW’s. OCMW Tervuren koos voor een lokale aanpak. Via de Tervuurse geschenkbon kunnen 
cliënten aankopen doen bij de plaatselijke handelaar. In totaal werden er 158 x 10 euro 
geschenkbonnen verdeeld.  
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8. Varia 
 
- Rudy Van Geel vraagt tot wanneer de omheining van de speeltuin nog zal blijven staan. En wat is de 
timing van de beeldentuin? 
 
- Eric Dieben blijft hameren op strenge controles op misbruik van parkeerplaatsen voor mensen met 
een handicap. 
 
- Heel wat handelaars reageerden positief op een oproep van het Sociaal Huis om speelboxen voor 
kwetsbare gezinnen te vullen met gratis spullen. Helaas werd vastgesteld dat er daarnaast ook zaken 
werden aangekocht buiten Tervuren. Eric Dieben kaart deze tegenstrijdigheid aan en hoopt dat er 
eindelijk een gemeentelijk aankoopbeleid van de grond komt met duidelijke voorrang voor lokale 
handelaars. 
  
- Er wordt de komende weken werk gemaakt van een verwelkomingsbezoek aan De Hopnar, De 
Linde, Sloeber en Diependal.  
 
 
Datum volgende vergadering: dinsdag 14 juli om 18u30 


