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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: 14 juli 2020 
Uur: van 18.30 uur tot 21.30 uur 
Plaats: Raadzaal 
Aanwezig: Eric Dieben, , Sven Van Erps, Marc De Keyzer, Sofie Lombaert, Jean-Pierre 

Leonard, Rudy Van Geel, Jan Spooren, Johan Eykens, Seb Margerin, Erwin 
Delaere (notulist) 

Verontschuldigd: Koen Wolzer  
 
  
 
Vooraf: 
 
Seb Margerin toonde interesse om zich bij de volgende RLE-bestuursverkiezingen kandidaat te 
stellen. Hij komt alvast proefdraaien. 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (18/06/2020) 
 
Eric Dieben vraagt om een aanpassing in het variapuntje m.b.t. de speelboxen van het Sociaal Huis 
waarbij heel wat Tervuurse handelaars gratis spullen schonken terwijl er daarnaast ook zaken 
werden aangekocht buiten Tervuren. Erwin Delaere past het verslag aan. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Stand van zaken steunmaatregelen 
 
- In de zomereditie van het infoblad werd uitvoerig aandacht besteed aan het belang van lokaal 
shoppen met getuigenissen van lokale handelaars, cijfermateriaal, promotie van lopende initiatieven 
(selfiewedstrijd, geschenkbonnen), … Er werd ook opgeroepen om de affiche op de achterflap aan 
het raam te hangen om zo de lokale handelaars te steunen. Heel wat handelaars reageerden positief 
op dit initiatief. De boodschap “lokaal shoppen” leeft onder de Tervurenaars. 
 
- Tijdens de zomervakantie wordt er een selfie-wedstrijd bij de Tervuurse handelaars georganiseerd. 
De handelaars ontvingen ondertussen ook een affiche waarmee ze hun klanten kunnen motiveren 
om deel te nemen want hoe meer selfies er worden genomen, hoe sterker het sneeuwbaleffect op 
sociale media en hoe groter de promotie voor het lokaal shoppen in groot-Tervuren zal zijn. Marc De 
Keyzer staat in voor de prijsverdeling en stelde voor om de cadeaubonnen te verdelen via de 
handelaars waar de winnende selfies werden genomen. 
 
- Op vrijdagen of zaterdagen in juli en augustus worden de handelscentra en omgeving vereerd met 
een bezoek van twee Bellemannen, lokale acteurs die op een ludieke manier en per bakfiets met hun 
stemmen en dialogen de mensen warm maken om een bezoekje te brengen aan een handels- of 
horecazaak. Afgelopen zaterdag gingen ze een eerste keer op pad. Dit initiatief wordt gesmaakt en 
werd ook al opgepikt door de pers. Erwin Delaere polst bij Unizo of er gadgets kunnen uitgedeeld 
worden. Sven Van Erps zal de bakfietsen ook opsmukken met panelen met daarop een qr-code die de 
mensen leidt naar www.visittervuren.be/shoppen. 
 
- De herfstbraderie wordt geannuleerd. De Covid Event Scan werd in eer en geweten door de 
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afdeling vrije tijd ingevuld. Hierbij werd een score rood bekomen. Oorzaak hiervan is onder andere 
het groot aantal bezoekers/deelnemers, de moeilijkheid om het aantal bezoekers te registreren en 
het 'bewegend' aspect van dit evenement waarbij veel mensen samenkomen en er langdurige 
interactie met veel verschillende personen van verschillende generaties is. Erwin Delaere zal deze 
beslissing meedelen aan de handelaars.  
 
Er wordt nagedacht over mogelijke alternatieven maar alle initiatieven die veel volk op de been 
kunnen brengen zijn eigenlijk uit den boze. Dat geldt dus ook voor de promotie van een eventuele 
avondshopping tijdens het weekend van de klant (3-4 oktober). Er wordt voorgesteld om, in 
navolging van de bellemannen, op zaterdagen in september en oktober voor subtiele kleinschalige 
sfeerelementen/straatanimatie te zorgen die de shopbeleving aangenamer maken. Deze periode 
overbrugt dan ook de zomervakantie met de eindejaarsacties. 
 
- Er werd uiteindelijk geen innovatief project ingediend bij VLAIO omdat de oproep zich richtte op 
reeds bestaande smart city-projecten die verder opgeschaald kunnen worden. De oorspronkelijke 
timing (2021) voor de lancering van een City-app blijft dus behouden. 
 
- Stoepborden worden vooralsnog niet toegelaten indien de social distancing hierdoor niet kan 
gegarandeerd worden. 
 
3. Stavaza eindejaarsperiode 
 
- De kans is bijzonder groot dat het nieuwe Sinterklaasconcept ook een rode kleur zal krijgen bij het 
invullen van de Covid Event Scan. Daarom wordt al beslist om uit te kijken naar een alternatief 
waarbij de doelstellingen van het evenement gegarandeerd blijven: kinderen blij maken en het lokaal 
shoppen promoten. Het idee (dat weliswaar nog verder moet uitgewerkt worden) is om bij aankoop 
van een minimum bedrag aan Tervuurse geschenkbonnen de Sint aan huis te laten langskomen voor 
een persoonlijke ontmoeting aan de voordeur. Dit zal uiteraard een hele organisatie vergen 
(planning, mogelijke meerdere sinten en dus kostuums nodig, …) en moet dus zeker goed voorbereid 
worden. Aandachtspunt zijn zeker de kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen. 
 
- Johan Eykens geeft een stand van zaken van de uitbetaling van de eindejaarstombola van 2019. 
Momenteel werd 35 % van de winnende krasloten uitbetaald, wellicht zal de eindejaarsactie 2019 
een break-even resultaat opleveren. 
 
- Erwin Delaere geeft een stand van zaken voor wat de kerstverlichting betreft. De afdeling Ruimte 
zal minstens drie firma’s contacteren. Op basis van de technische mogelijkheden en de budgettaire 
grens van 15000 € incl. btw per jaar zal er in overleg met Erwin Delaere een voorstel gevraagd 
worden dat inspeelt op de wensen die in het verleden reeds werden opgelijst door het RLE-bestuur. 
Het college zal de uiteindelijke beslissing nemen. 
 
Een eerste firma werd reeds gecontacteerd en ontvangen (Ewal, de firma die de afgelopen jaren 
instond voor de eindejaarsverlichting). Volgende richtlijnen werden meegegeven t.o.v. vorig jaar: 
 
* Timing: vanaf half november  
* Een andere versiering aan het rondpunt 
* Een mooiere versiering van de boom op het marktplein 
* Een alternatief voor de bomen in de deelgemeenten 
* Een alternatief voor de gevelmotieven in Vossem 
 
De lichtboom op het evenementenplein zou wegvallen om zo voor wat meer financiële ademruimte 
te zorgen. 
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Het RLE-bestuur pleit voor veel verlichting met een repetitief karakter. Er wordt opnieuw gevraagd of 
er een deel van de verlichting kan aangekocht worden en of er op bepaalde strategische plekken 
(bijvoorbeeld vrijheidsboom) extra verlichting kan voorzien worden. Mark De Keyzer verwijst naar de 
gevelmotieven in Wezembeek-Oppem. 
 
De burgemeester zal er bij de afdeling Ruimte op aandringen om meerdere firma’s te consulteren om 
zodoende voldoende keuzemogelijkheden te hebben.  
 
4. Rekening 2019 
 
Johan Eykens laat weten dat er momenteel 6326,39 euro op de RLE-rekening staat. Hij bereidt een 
gedetailleerd overzicht voor tegen de volgende bestuursvergadering. 
 
5. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- De burgemeester licht de planning m.b.t. het gemeentelijk aankoopbeleid toe. 
 
De afgelopen weken werd een eerste analyse gemaakt van de gemeentelijke uitgaven. Deze analyse 
moet nog verder in detail worden onderzocht. Zo zal er een diepgaandere analyse worden gemaakt 
van alle uitgaven lager dan 5000 euro en de uitgaven tussen 5000 en 30.000 euro. In beide gevallen 
zal bekeken worden hoeveel % van die uitgaven gebeuren bij Tervuurse leveranciers. Erwin Delaere 
zal daarna de betrokken diensten bevragen om uit te vissen waarom bepaalde uitgaven niet in 
Tervuren zijn gebeurd. Deze evaluatie en de daaraan gekoppelde aanbevelingen zullen in een nota 
worden gegoten die in september of oktober zal voorgesteld worden aan het RLE-bestuur. Het is de 
bedoeling om deze oefening jaarlijks te herhalen om zo een evolutie in kaart te kunnen brengen. 
 
- Parking Indigo: de werken van de parking op het bufferbekken aan de Keizerinnedreef hebben 
vertraging opgelopen omdat: 
* aanleg van de fundering niet voldeed aan de voorwaarden cfr. bestek en standaardbestek; dit is 
inmiddels in orde gebracht. 
* de aanleg van het legbed voor de klinkers niet voldeed aan de voorwaarden van het bestek  en 
standaardbestek: de aannemer gaat dit in orde brengen en zal ook tijdens het bouwverlof 
doorwerken. 
 
Er zal streng op toegezien worden dat de aanleg op een kwalitatieve manier gebeurt. Daarnaast 
heeft de aannemer ook  tegenslag gehad op vlak van personeel (de ploegbaas die deze werf 
opvolgde is recent onverwacht overleden). 
 
Slotsom: het zal in orde komen, maar iets later dan aanvankelijk voorzien, vermoedelijk tegen 24 juli 
of in die periode. Erwin Delaere zal contact opnemen met Indigo voor de plaatsing van een 
promotiebord.  
 
- Laad-en loszone Brusselsesteenweg: een verkleining van de laadplaats is niet mogelijk maar een 
beperkt tijdslot (9u30-14u) zal wel voorgesteld worden aan de rest van het college. De laad-en 
loszone ter hoogte van Patzio kan dan opgeheven worden. Het is aangewezen dat de omliggende 
winkels de beslissing hierna communiceren aan hun leveranciers en dat de politie de eerste weken 
streng controleert. 
 
- McDonalds: de burgemeester benadrukt dat er enkel stedenbouwkundige en mobiliteitsmatige 
parameters in overweging kunnen worden genomen bij het nemen van een beslissing. Het RLE-
bestuur pleit tegen een verdere uitbreiding van baanwinkels.  
 
6. Varia 
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- Eric Dieben herhaalt de klacht die vorig jaar reeds werd geformuleerd m.b.t. het innemen van een 
parkeerplaats voor personen met een handicap in de Hoornzeelstraat door een persoon zonder 
handicap. De burgemeester zal dit opnieuw melden aan de politie. 
 
- Rudy Van Geel vraagt of de gemeente voldoende voorbereid is indien Tervuren de komende weken 
in een oranje of rode zone zou terechtkomen. Kan een sluiting van de winkels in dat geval vermeden 
worden? De burgemeester stelt dat lokale besturen in dat geval afhankelijk zullen zijn van wat er 
hogerhand zal worden beslist.   
Sofie Lombaert peilt naar de ervaringen mbt onlineverkoop bij de lokale handelaars. Hierop inzetten 
is sowieso toekomstgericht werken en kan ook mogelijk een antwoord bieden indien de winkels 
opnieuw zouden moeten sluiten. In het najaar krijgen de handelaars opnieuw de kans om deel te 
nemen aan een opleiding voor de creatie van een webshop. 
 
- Er wordt voorgesteld om de prijsstijging van de parkeerabonnementen beter te communiceren naar 
de abonnementenhouders. Erwin Delaere geeft dit door aan de verantwoordelijke dienst.  
 
- Het vuil in het handelscentrum blijft een probleem. Een sensibiliseringsactie dringt zich weer op. 
Vanuit de Raad voor Lokale Economie zal er een vraag gericht worden aan het bestuur en wordt 
aangedrongen om de vervuilers daadwerkelijk op te sporen en te beboeten.   
 
- Sofie Lombaert nodigt de RLE uit om zich uit te spreken over het mobiliteitsplan. Het is belangrijk 
om ook het standpunt van de RLE  te kennen voor de  concretisering van het mobiliteitsplan. Vanuit 
de RLE werd eerder al meegegeven en nog eens verduidelijkt dat het afsluiten van de doorgang van 
het marktplein alleen maar kan op zomer zondagen of tijdens zomerse officiële vakantiedagen.  Niet 
gedurende de week werkdagen tussen maandag en zaterdag. 
 
- Sven Van Erps laat weten dat de lampen onder de toegang naar de Melijndreef niet volledig meer 
werken en voor een onveilig gevoel zorgen. De burgemeester checkt met de bevoegde schepen of dit 
snel in orde kan worden gebracht.  
 
- Erwin Delaere laat weten dat de universiteit van Antwerpen i.s.m. Unizo en de VVSG een 
grootschalig onderzoek plant naar de impact van de coronacrisis op de lokale economie. De kostprijs 
om hieraan deel te nemen bedraagt 1650 euro. Er wordt geoordeeld dat we deze bevraging ook zelf 
kunnen organiseren in het najaar met wellicht meer respons.  
 
- Jeugdhuis Den Troemel wenst een terras te plaatsen gedurende de zomervakantie op een 
parkeerplaats voor personen met een handicap. Dit zal door het college behandeld worden.  
 
 
Datum volgende vergadering: donderdag 20 augustus om 12u30 


