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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: 17 november 2020 
Uur: van 18.30 uur tot 22.15 uur 
Plaats: Microsoft Teams-vergadering
Aanwezig: Rudy Van Geel, Eric Dieben, Marc De Keyzer, Jean-Pierre Leonard, Sofie 

Lombaert, Koen Wolzer, Seb Margerin, Marc Charlier, Erwin Delaere 
(notulist) 

Verontschuldigd: Sven Van Erps, Johan Eykens 
 
  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (15/10/2020) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Stand van zaken eindejaarsacties 
 
- De eindejaarsactie werd op zaterdag 14 november officieel op gang geschoten. De eerste lotjes 
werden symbolisch verdeeld en de kerstverlichting werd officieel aangestoken. Via de gemeentelijke 
communicatiekanalen en de Tervuren Lekker Dichtbij-pagina’s zal deze actie de komende weken 
stevig gepromoot worden, o.a. via een promofilm waarvoor een beroep gedaan werd op Marc De 
Keyzer. Verschillende bestuursleden opperen het idee om ook een promotiefilm te maken over de 
afhaal- en thuisbezorgingsmogelijkheden die de Tervuurse horeca aanbieden. Marc De Keyzer zal 
hiervoor het nodige doen. Verschillende bestuursleden zullen fungeren als figuranten. 
 
De meeste deelnemers aan de eindejaarsactie hebben ondertussen hun promotiemateriaal 
afgehaald. Erwin Delaere stuurt nog een oproep naar de handelaars die dat nog niet hebben gedaan.  
 
Het college stond niet achter het voorstel om een extra promotie te voeren via een brief met daarin 
een winnend tombolalotje in elke brievenbus van Tervuren.  De impact van de investering is volgens 
het college verwaarloosbaar terwijl de investering zelf behoorlijk groot is. Er wordt voorgesteld om 
extra in te zetten op promotie via het gemeentelijk infoblad van december en januari. Sofie 
Lombaert lanceert ook het idee om opnieuw een selfiewedstrijd te organiseren (zie agendapunt 3). 
Het RLE-bestuur betreurt deze beslissing en had gehoopt op een tegenvoorstel. De burgemeester 
geeft aan dat de coronacrisis serieuze begrotingsgaten geslagen heeft en dat er op meerdere 
domeinen vraag is naar meer middelen.  

De eigenaar van Lokilino stelde voor om tijdens de eindejaarsperiode kerstmuziek in de straten te 
laten afspelen. Dit gebeurde jaren geleden ook maar werd toen uiteindelijk stopgezet na klachten 
van de buurtbewoners. Ook de nodige voorzieningen zijn niet meer aanwezig.  
 
- Sinterklaas komt helaas niet naar Tervuren op 28 november. Meer nog, door de moeilijke 
coronasituatie kan hij ook niet bij de handelaars langskomen. De afdeling vrije tijd werkte in 
sneltempo een alternatief uit waarbij ouders met hun kinderen in elke deelgemeente een 
sinterklaaswandeling kunnen maken. Het parcours van deze wandelingen loopt zoveel mogelijk langs 
de belangrijkste handelsstraten. Onderweg moeten de kinderen op zoek naar kleurplaten die ze op 
www.sinterklaastervuren.com ook kunnen downloaden en thuis dus kunnen inkleuren. Die 
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tekeningen kunnen in speciale sinterklaasbrievenbussen worden gedropt waarna de Sint hen een 
bedankbriefje zal schrijven. Deze actie loopt van 23 november tot en met 6 december. Men gaat dus 
op stap wanneer men dat zelf wilt, in de veiligheid van de eigen bubbel. Gelijklopend zal er ook een 
houten Sinterklaasconstructie door groot-Tervuren reizen waarmee de kinderen op de foto kunnen. 

Deze actie zal ook gepromoot worden met een film van Sinterklaas. Marc De Keyzer maakt hiervoor 
nog verdere afspraken met de Sint. Het RLE-bestuur stelt ook voor om een aantal kraslotjes bij de 
bedankbrieven van de Sint te steken.  
 
Daarnaast stelde Laurence Deroisy van Zoev Store voor om een Sinterklaas-kleurwedstrijd te 
organiseren bij de Tervuurse handelaars waarbij de tekeningen worden getoond in de etalages van 
de deelnemende handelaars wat voor dynamiek en interactie kan zorgen. Het RLE-bestuur juicht dit 
initiatief toe. Erwin Delaere en Marc De Keyzer zullen zorgen voor promotionele ondersteuning. 
Laurence Deroisy neemt de verdere uitwerking voor haar rekening. 
 
Tenslotte had ook Seb Margerin nog een idee om het Sinterklaasfeest op een alternatieve manier te 
organiseren.  Hij dacht aan een digitale Sinterklaas-radiozender waarbij toffe muziek gedraaid, 
afgewisseld met live verslaggeving van een rondgang van Sinterklaas doorheen de straten van groot-
Tervuren. Via gratis reclameblokken en interviews met handelaars, ondernemers en vrije beroepers 
zou de link gelegd worden met de lokale economie. Het RLE-bestuur vindt dit een originele suggestie 
maar het ontbreekt iedereen aan tijd om dit nog te kunnen uitwerken. Te bekijken met de afdeling 
vrije tijd naar volgend jaar toe. 
 
3. Stand van zaken steunmaatregelen 
 
Erwin Delaere geeft aan dat er nog een aantal acties (met beperkte financiële weerslag) kunnen 
worden ondernomen ter ondersteuning van de handelaars, ondernemers en vrije beroepers. Er 
worden een aantal voorstellen gedaan. 
 
- Er wordt voorgesteld om een deel van het budget te investeren in een uitbreiding van de lopende 
sociale mediacampagne op de Tervuren Lekker Dichtbij-pagina’s. Er wordt gedacht aan drie fases: 
 
In fase 1 moet in kaart gebracht worden wie er open of gesloten is, wie afhaal- en 
verzendingsdiensten organiseert, wie een webshop heeft, … Ook de start van de eindejaarsperiode 
(met de kerstverlichting en de eindejaarsactie) en het alternatief voor het Sinterklaasgebeuren 
komen in deze fase aan bod. Fase 1 is ondertussen al volop aan de gang.  
 
Fase 2 draait volledig rond de kerstperiode: fotoreportages rond producten en geschenkideeën met 
als supertip onze gemeentelijke geschenkbon, online shoppen, afhaal/verzending, horeca 
feestmenu’s en take-away, … Uiteraard komt dan ook de eindejaarsactie volop in de picture en moet 
voor de juiste sfeer gezorgd worden met foto’s en video’s over de kerstverlichting bij de 
verschillende handelaars en vrije beroepers om zo voor een positieve sfeer te zorgen tijdens de 
donkerste dagen van het jaar. 
 
Als alles gunstig evolueert, moet daarna fase 3 kunnen uitgerold worden waarbij de focus zal liggen 
op de heropening met extra aandacht voor de horeca en de contactberoepen. 
 
- In samenwerking met Unizo worden nog twee digitale opleidingen aangeboden rond zeer actuele 
thema’s (het verbeteren van de webshop en het aantrekkelijker maken van de fysieke winkel) die 
handelaars, ondernemers en vrije beroepers kunnen helpen of inspireren. Deze sessies worden 
online georganiseerd op respectievelijk 8 en 17 december en kosten 600 euro (excl. BTW). RLE-leden 
kunnen hier gratis aan deelnemen. Een eerste gratis opleiding (Vermerkvuldig) lokte 15 deelnemers. 
De workshop rond sociale media werd omwille van de coronamaatregelen uitgesteld naar een latere 
datum. 
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- Sofie Lombaert stelt voor om opnieuw een selfiewedstrijd te organiseren. Er wordt afgesproken om 
deze te laten lopen van 6 tot 31 december en dit keer te focussen op het take away-aanbod bij de 
Tervuurse horeca. Er worden per week 5 winnaars verloot die telkens een Tervuurse geschenkbon 
van 20 euro ontvangen. Marc De Keyzer en Erwin Delaere werken dit verder uit. 
 
- Sofie Lombaert suggereert ook om verder in te zetten op communicatie en informatie en daarbij 
opnieuw een oproep te doen om zich te registreren op www.koopinjebuurt.be. Op deze website 
stonden een aantal Tervuurse handelaars die nog geen lid waren van de RLE. Erwin Delaere heeft hen 
gecontacteerd en zal hen toevoegen aan het adressenbestand. 
 
- Een deel van het budget zal ook gebruikt worden om de vrijheidsboom beter te verlichten. Erwin 
Delaere vraagt hiervoor een offerte aan bij de firma Ewal.  
 
- Afhankelijk van de gezondheidssituatie kan er nog wat straatanimatie voorzien worden tijdens 
koopzaterdagen in december, het liefst kleine muziekgroepjes. Samenscholing moeten echter 
vermeden worden. Erwin Delaere zal op de gemeentelijke Corona Taskforce bekijken wat er mogelijk 
is.  
 
- Er wordt voorgesteld om een gemeenschappelijke website te laten bouwen met daarop een 
verzameling van webshops, als voorloper van het communicatieplatform dat in 2021 is voorzien. Er 
wordt ook gedacht aan een gecentraliseerde leveringsdienst voor Tervuurse handelaars, wat als een 
krachtig signaal zou aanzien worden naar de handelaars indien het gemeentebestuur dit financieel 
zou kunnen ondersteunen. Deze voorstellen zijn echter niet realiseerbaar op korte termijn en de 
beschikbare budgetten zijn hiervoor ontoereikend. 
 
- Rudy Van Geel stelt voor om nog een aantal extra banners te plaatsen in de handelscentra ter 
promotie van het lokaal shoppen, het take away-aanbod, de eindejaarsactie, … 
 
- Ook influencerfilmpjes kunnen een meerwaarde zijn in de promotie van het lokaal shoppen, de 
eindejaarsactie, de Tervuurse geschenkbon, het take away-aanbod, … Erwin Delaere bekijkt of dit 
nog op korte termijn kan gerealiseerd worden. 
 
- Rudy Van Geel suggereert om met het resterend budget “koop lokaal-huurfietsen” aan te kopen die 
kunnen ingezet worden bij begeleide fietstochten.  
 
- Thierry Dubois mailde een voorstel door dat lokale handelaars kan ondersteunen via kunst in de 
straat. Zo heeft de stad Geel een Britse kunstenares gevraagd om de handelaars een gezicht te 
geven, omdat veel winkels nog gesloten zijn. Ze maakte 18 portretjes die je aan de gevel van de 
handelszaken vindt. Thierry Dubois stelt voor om dit te implementeren in Tervuren. Helaas is er 
onvoldoende budget om dit nog te realiseren. Rudy Van Geel stelt dat een dergelijk concept mede 
ondersteund kan worden vanuit culturele hoek. 
 
- Afsluitend wordt gevraagd of een eventueel restbedrag uitzonderlijk kan overgedragen worden 
naar 2021. Erwin Delaere polst bij de gemeentelijke financiële dienst of dit mogelijk is.  
 
4. Bestuursverkiezingen 
 
Het huidige RLE-bestuur is ontslagnemend vanaf 31/12.  Er wordt nagedacht over de slaagkansen van 
de organisatie van een online-infoavond over de RLE-bestuursverkiezingen in Tervuren. De kans op 
weinig respons lijkt eerder groot. In eerste instantie zal er een oproep gelanceerd worden waarbij 
gepeild wordt naar mogelijke interesse om toe te treden tot het RLE-bestuur. Met deze kandidaten 
zal dan een online-infosessie georganiseerd worden om mee na te denken over de toekomst van de 
RLE. Erwin Delaere doet hiervoor het nodige. 
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5. Communicatiekanalen met handelaars 
 
In de WhatsAppgroep voor Tervuurse handelaars werden verschillende acties voorgesteld die de 
communicatie tussen de handelaars onderling ten goede kunnen komen zoals een 
kennismakingsevent, een Linkedin-groep, een website met daarop een overzicht van alle handelaars, 
ondernemers, vrije beroepers, … 
 
Het RLE-bestuur schuift deze suggesties door naar een toekomstig RLE-bestuur of een werkgroep 
communicatie die zich over het communicatieplatform zal moeten buigen samen met de nieuwe 
centrummanager. 
 
6. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- Het retributiereglement van parkeerbedrijf Indigo wordt aangepast. Voortaan kunnen houders van 
een bewonerskaart gratis parkeren in de zone Handelscentrum. Die aanpassing komt er zolang de 
overheid maatregelen moet treffen om een pandemie in te dijken zoals de coronacrisis (of een 
andere crisis) waarbij inwoners met een bewonerskaart verplicht thuiswerken en (niet-) essentiële 
winkels gesloten zijn. 
 
Eric Dieben geeft mee dat hij absoluut geen voorstander is van het gratis aanbieden van parking in de 
winkelstraten. Binnen de kortste keren zullen de parkeerplaatsen vol staan en vol blijven staan. Dit is 
funest voor de winkels die al dan niet gedeeltelijk open zijn. Daarnaast vraagt hij zich af of deze 
maatregel vervalt van zodra de winkels zouden heropenen. De communicatie die dan moet gevoerd 
worden zal erg verwarrend overkomen. Als alternatief stelt hij voor om gedurende een crisissituaties 
weinig of geen controles te laten gebeuren, zonder er ruchtbaarheid aan te geven . 
 
Rudy Van Geel geeft aan de schepen mee dat RLE-bestuur niet open staat om het gratis parkeren toe 
te staan in de afgebakende winkelzones (voor niemand). Gratis parkeren voor bewoners in de rest 
van het Tervurens parkeergebied kan dan wel (alleen voor eigen bewoners – omwille van verplicht 
thuiswerk). 
 
- Het promobord ter hoogte van de Bootjes wordt niet verplaatst naar de nieuwe parking. 

- De aanwervingsprocedure voor een nieuwe centrummanager is volop aan de gang. De gesprekken 
zijn gepland op maandag 7 december. 
 
 

 
 

Datum volgende vergadering: 17 december om 12u30 (wellicht via Microsoft Teams) 


