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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 december 2020 
Uur: van 12.30 uur tot 14.30 uur 
Plaats: Microsoft Teams-vergadering
Aanwezig: Rudy Van Geel, Eric Dieben, Marc De Keyzer, Jean-Pierre Leonard, Sofie 

Lombaert, Sven Van Erps, Koen Wolzer, Marc Charlier, Seb Margerin, Jan 
Trappeniers (gast), Erwin Delaere (notulist) 

Verontschuldigd: Johan Eykens 
 
  
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (17/11/2020) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Stand van zaken eindejaarsacties 
 
- Met de deelname van News & Paint werd de kaap van 80 deelnemende handelaars en vrije 
beroepers alsnog bereikt. Dank aan alle bestuursleden voor deze prestatie. Ondertussen bestelden 
enkele deelnemers nog extra krasloten. De meegeleverde kerstbomen (voor aan de deur te hangen) 
zijn niet overal zichtbaar. Blijkbaar zijn ze voor sommige deelnemers te groot. Zeker te evalueren 
naar volgend jaar toe want nu oogt het straatbeeld wat leeg.  
- De eindejaarsverlichting werd de afgelopen weken nog wat uitgebreid met extra verlichting in de 
vrijheidsboom, kleine verlichte kerstbomen in het centrum en aan de rotonden en grote verlichte 
kerstbomen in de deelgemeenten. Het RLE-bestuur waardeert deze extra inspanningen maar 
herhaalt de vraag om de komende jaren te investeren in een uniforme aanbesteding. Eizer wordt 
aangehaald als voorbeeld. De burgemeester geeft aan dat het budget alvast zal worden opgetrokken 
naar 20.000 euro.  
- Het alternatieve Sinterklaasfeest werd een succes. Heel wat ouders gingen met hun kinderen op 
stap in de verschillende deelgemeenten en staken brieven en tekeningen in de 
Sinterklaasbrievenbussen. Alle kinderen krijgen nog een bedankbrief van Sinterklaas waarin ook 
enkele tombolalotjes zullen gestoken worden.  
- Er is een zeer grote vraag naar de gemeentelijke geschenkbon. Ook vanuit diverse bedrijven volgen 
nog grote bestellingen. Erwin Delaere zal na de kerstvakantie communiceren voor welk totaalbedrag 
er geschenkbonnen werden verkocht. 
 
3. Stand van zaken steunmaatregelen 
 
- De heropening van de winkels verloopt vooralsnog zonder noemenswaardige problemen. De 
sensibiliseringsacties werpen ook hun vruchten af, er wordt bewuster lokaal gekocht. Eric Dieben 
geeft aan dat dit mogelijk deels uit angst gebeurt voor drukte in de grotere steden. Er wordt gehoopt 
op een blijvend effect op lange termijn. De straatanimatie wordt door zowel de bezoekers als door 
de meeste handelaars positief onthaald. 
- Radio 2 maakte vorige week elke dag een regionale uitzending waarbij het belang van lokaal 
shoppen en een aantal verhalen van lokale ondernemers aan bod kwamen. Op donderdag 10 
december was Tervuren aan de beurt! De uitzending was een zeer goede promotie voor het 
Tervuurse handelsleven. Eric Dieben betreurt wel de keuze voor de geïnterviewde handelaars. 
- Slagerij Breugel gaf proactief aan dat er grote drukte wordt verwacht voor zijn handelszaak op 24 en 
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31 december. Er werd samen met alle betrokken een plan uitgewerkt om dit in goede banen te 
leiden. 
- Rudy Van Geel polst of er weet is van handelaars die het heel moeilijk hebben want vaak wordt dit 
verzwegen. Marc De Keyzer geeft aan om dit zeker aan te geven zodat hij extra ondersteuning kan 
bieden via sociale media indien nodig.  
- Er is nog wat budget beschikbaar ter ondersteuning van de lokale economie.  Er wordt voorgesteld 
om dit budget aan te wenden in 2021 wanneer ook horeca en contactberoepen opnieuw mogen 
openen. 
- Aan Johan Eykens wordt gevraagd om een afsluiting te maken van de jaarrekening 2021.  
 
4. Stand van zaken nieuw bestuur 
 
Er werden diverse oproepen gelanceerd naar de handelaars en vrije beroepers om zich kandidaat te 
stellen voor een zitje in het nieuwe RLE-bestuur. Een aantal ondernemers vroegen om wat extra 
informatie, voornamelijk m.b.t. de gevraagde tijdsinvestering. Erwin Delaere zal in de eerste weken 
van 2021 samen met de nieuwe centrummanager proberen om een nieuw bestuur vorm te geven. 
Hierbij zal ook de functie van de centrummanager en de werking van de RLE duidelijk omschreven 
worden. Rudy Van Geel stelt voor om het actieplan dat resulteerde uit de centrumstudie als leidraad 
te gebruiken en doet nogmaals een oproep aan de bestuursleden die aan boord blijven om andere 
handelaars en vrije beroepers aan te spreken en te motiveren om zich te engageren. De 
burgemeester geeft aan om ook zoveel mogelijk vrije beroepers en ondernemers te betrekken bij de 
vorming van een nieuw bestuur. Een eventuele statutenwijziging wordt overgelaten aan het nieuwe 
bestuur. 
 
Eric Dieben twijfelt nog en zal zijn beslissing voornamelijk laten afhangen van hoe het nieuwe RLE-
bestuur te werk zal gaan. 
 
Marc De Keyzer heeft nog wat ideeën die hij graag met het bestuur wenst te delen van zodra dit 
opnieuw fysiek kan.  
 
Voorlopig worden er nog geen nieuwe bestuursvergaderingen gepland. Dit zal zo snel mogelijk 
gebeuren in overleg met de nieuwe centrummanager.  
 
5. Tervuren Lekker Dichtbij 
 
Fase 3 van de bijkomende promotiecampagne (heropening horeca) moet nog uitgerold worden maar 
alle bestuursleden zijn het erover eens dat continuïteit in deze fase erg belangrijk is. Alle handelaars, 
ondernemers en vrije beroepers kunnen alle extra ondersteuning goed gebruiken. Het contract met 
Tervuren Lekker Dichtbij loopt af op 31/12 maar er wordt voorgesteld om alvast tot 30/6 de opdracht 
verder te zetten.  Daarna kan het nieuwe RLE-bestuur kiezen om de opdracht al dan niet te 
verlengen. Marc De Keyzer zorgt voor een prijsofferte. 
 
6. Nieuws van het gemeentebestuur 
 
- De burgemeester geeft mee dat de gesprekken met de Regie der Gebouwen betreffende de 
overdracht van het Bootjeshuis, de archeologische site en de Sint-Hubertuskapel opnieuw opgestart 
zijn. 
- Het gemeentebestuur kocht een tool aan om heel het vrijwilligersgebeuren te kunnen beheren. Dit 
wordt niet strikt beperkt tot gemeentelijke diensten maar staat ook open voor verenigingen. Ook de 
RLE kan hiervan gebruik maken. 
- De nieuwe centrummanager start in principe begin januari. 
- De dienst mobiliteit deed een voorstel voor het inrichten van een fietsenstalling in de Kasteelstraat. 
De RLE is geen voorstander om de voorgestelde parkeerplaatsen te verwijderen en stelt voor om 
eerder een grotere functionele fietsenstalling (dewelke voldoende ruimte biedt voor zowel 
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elektrische fietsen (met laadpaal), gewone fietsen als bakfietsen) in te richten op de huidige parking 
(deel) op de hoek van de Kasteelstraat met de Hoornzeelstraat.  Deze parking is heden niet conform 
ingedeeld en huidige parkeerplaatsen zijn er niet alleen zeer smal maar ook zeer kort (meerdere 
wagens staan omwille van hun lengte deels op de stoep). De site ligt tevens op wandelafstand (en 
aan de juiste zijde) van de school en van de bushalte.  Als er op deze site een voldoende ruime 
fietsenstalling wordt geïnstalleerd kan tevens de fietsenstalling dewelke momenteel voor de 
Carrefour in de Hoornzeelstraat ligt, worden weggehaald en is op deze ruimte weer extra 
parkeergelegenheid voor wagens van winkelende klanten voorhanden.  
- De artistieke vakken in het secundair onderwijs staan onder druk. Daarom werden er de voorbije 
weken diverse acties georganiseerd voor meer kunsteducatie op school. Via een grote 
kunstzoektocht wouden de initiatiefnemers van Vlaanderen één groot museum maken. En daarbij 
kon Tervuren als museumgemeente uiteraard niet ontbreken! Naar analogie van de berenjacht 
tijdens de eerste lockdown, kan men tijdens de kerstvakantie op zoek gaan naar 23 kunstwerken die 
via A3 of A4-sjablonen getoond worden achter een etalage van een aantal handelaars!  
- Er werd ook een oproep gelanceerd naar de handelaars, ondernemers en vrije beroepers om deel 
te nemen aan de poëzieweek. 
 
7. Varia 
 
- Jean-Pierre kreeg een uitnodiging van de mobiliteitsraad. Als niemand kan, zal hij er een laatste 
keer de RLE vertegenwoordigen. 
- News & Paint moet nog een verwelkomingsballon ontvangen. De aanwezige RLE-leden spreken 
onderling af wie dit in orde zal brengen. Er moet ook een foto worden genomen en worden gedeeld 
in de WA-groep. 
- Rudy Van Geel, Jean-Pierre Leonard en Johan Eykens worden bedankt voor hun jarenlange inzet. 
Het gemeentebestuur hoopt dat de er op eenzelfde manier zal worden samengewerkt in de 
toekomst. Rudy Van Geel besluit dat het tijd is voor een nieuwe, jonge en dynamische ploeg om 
samen met de blijvende bestuursleden een nieuw hoofdstuk te schrijven.  
 
 
 


