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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: 20 augustus 2020 
Uur: van 12.30 uur tot 15 uur 
Plaats: Zaal De Beuk 
Aanwezig: Rudy Van Geel, Eric Dieben, Marc De Keyzer, Jean-Pierre Leonard, Sofie 

Lombaert, Marc Charlier, Erwin Delaere (notulist)  
Verontschuldigd: Johan Eykens, Sven Van Erps, Jan Spooren. 
 
  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (14/07/2020) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Stand van zaken steunmaatregelen 
 
Marc De Keyzer geeft een tussentijdse evaluatie van de selfiewedstrijd. De respons viel wat terug 
tijdens de eerste twee weken van augustus maar in het algemeen leeft de wedstrijd wel. De feedback 
is alleszins positief. Erwin Delaere zal een reminder sturen naar de handelaars om de wedstrijd ook 
zelf nog wat extra te promoten bij hun klanten.  
 
Ook de promotie via de bellemannen loopt stilaan ten einde. Het RLE-bestuur blikt ook hier positief 
op terug. Zulke initiatieven zijn in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. Marc De Keyzer merkt 
op dat zogenaamde “goodiebags” met gratis gadgets van de handelaars in dat geval voor een 
meerwaarde zouden kunnen zorgen. Erwin Delaere verstuurt nog een persbericht om de laatste 
promoacties van deze bijzondere zomervakantie aan te kondigen.  
 
Het coronavirus zat tijdens de zomermaanden spijtig genoeg niet stil waardoor ook het sensibiliseren 
van de handelaars bleef doorlopen. Alle maatregelen worden nogmaals doorgestuurd naar de 
handelaars, ondernemers en vrijeberoepers in groot-Tervuren.   
 
In de marge wordt meegedeeld dat de Wip-In zou beboet zijn geweest omdat twee klanten geen 
mondmasker droegen. De zaakvoerster vraagt zich af of zij hiertegen in beroep kan gaan. Daarnaast 
vragen de fietswinkels zich af of de mondmaskerplicht ook geldt voor fietsers. Erwin Delaere gaat dit 
na en zal de fietswinkels hierover informeren. 
 
Ook na de zomervakantie zullen onze handelaars en ondernemers alle ondersteuning goed kunnen 
gebruiken. Vanaf het eerste weekend van september tot en met het laatste weekend van oktober zal 
er daarom elke zaterdagvoormiddag tussen 10u en 13u wat straatanimatie voorzien worden in het 
handelscentrum en op sommige zaterdagen ook in de deelgemeenten. Er wordt gezocht naar 
mobiele gezelschappen die zeker geen volkstoeloop mogen veroorzaken maar wel de nodige sfeer 
kunnen scheppen voor de aanwezige klanten. Bedoeling is om een aantal sfeervolle 
zaterdagvoormiddagen te creëren waarbij het aangenamer shoppen wordt in (groot-)Tervuren. Rudy 
Van Geel stelt voor om een deel van het promotiemateriaal van de bellemannen te hergebruiken. 
Erwin Delaere bereidt dit samen met de evenementencel van de afdeling vrije tijd verder voor.  
 
De oproep om deel te nemen aan het Weekend van de Klant wordt doorgestuurd naar alle 
handelaars. De RLE zal zelf geen speciale actie ondernemen.  
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In het najaar zal de RLE i.s.m. het gemeentebestuur een aantal infosessies organiseren die focussen 
op het belang van online shoppen en bijvoorbeeld het uit de grond stampen van een webshop. Erwin 
Delaere steekt zijn licht op bij zijn collega’s van de provincie Vlaams-Brabant en/of Unizo  of daar 
“good practices” te vinden zijn. 
 
3. Stavaza eindejaarsacties 
 
Het voorstel om met de sint dit jaar huis aan huis te gaan, wordt na rijp beraad niet weerhouden. Er 
wordt nu voorgesteld om een aantal sinterklaasshows te organiseren in de Warandepoort.  Per show 
zou dan een beperkt aantal kinderen (+ ouders) worden toegelaten waarbij ook reservatie verplicht 
wordt. Erwin Delaere zal dit verder bespreken met de evenementencel van de afdeling vrije tijd. Ook 
Jean-Pierre Leonard zal bij de uitwerking worden betrokken. Om de link met de handelaars te 
behouden wordt voorgesteld om de sint (en de pieten) vooraf (in de voormiddag) bij hen langs te 
laten gaan. Rudy Van Geel stelt ook voor om de show betalend te maken maar het gevraagde bedrag 
aan de ouders terug te betalen via gemeentelijke geschenkbonnen die daarna kunnen besteed 
worden bij lokale handelaars. 
 
Wat de eindejaarstombola betreft, wordt voorgesteld om ook hier de gemeentelijke geschenkbon 
zoveel mogelijk te promoten. Dat zou kunnen door gedurende de looptijd van de eindejaarsactie een 
gemeentelijke geschenkbon van twee euro als kraslot te gebruiken. Voorwaarde is dan wel dat elke 
deelnemende handelaar aan de gemeentelijke geschenkbon zou moeten overtuigd worden om deel 
te nemen aan de eindejaarsactie. Er wordt opnieuw gestreefd naar 80 deelnemende handelaars. 
Erwin Delaere voorziet alvast een ontwerp voor de krasloten (dat fel aanleunt bij de huisstijl van de 
gemeentelijke geschenkbon), legt de deelnemerslijst van de gemeentelijke geschenkbon  naast die 
van de eindejaarsactie 2019 (om het verschil in kaart te brengen) en bereidt een eerste 
communicatie naar de handelaars voor. In de marge wordt de afrekening van de eindejaaractie 2019 
gemaakt en zal een overzicht van uitbetalingen bezorgd worden aan alle bestuursleden om zo een 
zicht te krijgen op de handelaars die het meest profijt halen uit de eindejaarstombola.  
 
Er werden nog geen andere firma’s gecontacteerd i.v.m. de kerstverlichting. Voorlopig diende dus 
enkel Ewal een voorstel in. Dit voorstel zal nu door de dienst WEB afgetoetst worden bij andere 
firma’s. Sofie Lombaert zal er bij de bevoegde schepen op aandringen om een deel van de 
kerstverlichting aan te kopen. Marc De Keyzer zal een mogelijk geïnteresseerde firma doorverwijzen 
naar de gemeente. Rudy Van Geel stelt voor om het engagement met de verkozen firma sowieso 
weer te beperken voor de komende eindejaarsperiode in de hoop dat er volgend jaar meer tijd wordt 
voorzien om het huiswerk grondiger voor te bereiden. 
 
4. Oproep subsidie handelskernversterking 
 
Er wordt besloten om geen dossier in te dienen voor de eerstkomende deadline (15 oktober). Het 
pop-upfestival-idee van Thierry Dubois werd nog niet verder uitgewerkt. De bestickering van 
leegstaande panden is niet prioritair.  
 
5. Voorbereiding bestuursverkiezing 
 
Dit agendapunt kwam aan bod tijdens het bestuursoverleg van februari 2020 en wordt nu hernomen. 
De draad wordt opgepikt door de geplande infoavonden te organiseren in de deelgemeenten. 
Volgende planning wordt voorgesteld: 
  
22/9 om 20u in Pachthof Stroykens (voor de  handelaars van Duisburg) 
23/9 om 20u in het ontmoetingscentrum Miel Puttemans (voor de handelaars van Vossem en 
Moorsel) 
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De gemeente zal dit administratief en logistiek ondersteunen. Erwin Delaere bezorgt een 
presentatievoorstel aan het huidige bestuur.  
 
6. RLE-rekening 
 
Johan Eykens maakte een afrekening voor 2019. Erwin Delaere zal deze rekening doorsturen naar het 
huidige bestuur.  
 
7. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Op vraag van inwoners die niet in hun eigen parkeergarage geraakten en na verder onderzoek door 
de dienst Omgeving & Wonen werden drie parkeerplaatsen in de Rozendalstraat verwijderd. Het 
RLE-bestuur vraagt zich af of er voldoende omwonenden werden geconsulteerd. 
 
- De week van de anderstalige klant zal plaatsvinden van 19 tot en met 23 oktober. Het RLE-bestuur 
gaat akkoord met deze timing waardoor de communicatie naar de handelaars kan opgestart worden.  
 
- De oplevering van de parking aan het Bootjeshuis is nog niet gebeurd.  
 
- Het openbaar onderzoek voor de parking aan het sportcentrum in Duisburg loopt nog, wellicht 
kunnen de werken gestart worden vanaf 15 september. Rudy Van Geel geeft mee dat de RLE-banner 
die momenteel aan de tennisterreinen hangt eventueel naar de parking kan verhuizen. 
 
8. Varia 
 
- Via de dienst Omgeving & Wonen kwam er een melding binnen over een Aziatische take-away in de 
Edelweislaan 26. Het RLE-bestuur is hier niet van op de hoogte, Erwin Delaere zal de uitbaters 
contacteren. 
 
- O3B personal training gym‘ (voormalige Sportscube) werd lid van de RLE. 
 
- Burgemeester Jan Spooren wordt vanaf 1 september provinciegouverneur en zal in Tervuren 
vervangen worden door partijgenoot Marc Charlier. Het RLE-bestuur wenst Jan uitdrukkelijk te 
bedanken voor de geleverde inspanningen ten voordele van het handelsapparaat en wenst de 
nieuwe burgemeester veel succes.  
 
 

 
 
Datum volgende vergadering: dinsdag 15 september om 18u30 


