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Groep Dagelijks bestuur Raad voor Lokale Economie 

Datum 08/04/2021 

Uur Van 19:00 uur tot 21:00 uur 

Plaats Raadszaal De Eik, Tervuren – Microsoft Teams-vergadering 

Aanwezig Eric Dieben, Marc De Keyzer, Sofie Lombaert, Wendy Deno, Seb Margerin, Frauke Van 
den Broeck, Benedicte Verbraeken – TEAMS: Koen Wolzer, Peter Van Overloop 

Verontschuldigd Marc Charlier, Caroline Vlerick, Kathleen Van den Berghe, Michèle Vanbesien 

 
 

1. Goedkeuring verslag 
 

Het verslag wordt bezorgd aan de bestuursleden RLE. Vervolgens heeft men 5 dagen om te 
reageren en worden opmerkingen in het verslag verwerkt. Indien geen reactie binnen een termijn 
van 5 dagen wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 

 

2. Secretaris aanstelling 
 

Benedicte Verbraeken en Wendy Deno 
 

3. Statuten 
 

Frauke Van den Broeck doet voorstel tegen volgende vergadering. Moet daarna naar de gemeenteraad, 
moet daar goedgekeurd worden. Seb Margerin stelt voor om te helpen.  

 

4. Verdeling verschillende raden/vergaderingen 
 

• Mobiliteitsraad:  
Eric   Dieben   heeft  daar een paar jaar ingezeten maar wenst dit niet meer te doen. 
Andere leden van deze raad: voorzitter van de fietsbond, mensen van scholengemeenschappen, 
experten uit de bevolking, schepen.   
Vergaderingen gaan gewoonlijk door op dinsdag of donderdagavond. Gewoonlijk maandelijks. 
Peter Van Overloop neemt dit voor zijn rekening.  
 

• Keiberg vergaderingen: 
Interleuven onderhoudt contracten met ondernemers. 
Om de 2 à 3 maanden.  
Welke kandidaten bieden zich aan, vallen die onder de voorwaarden.  
Iemand van RLE zit mee in jury.  
Marc De Keyzer neemt dit voor zijn rekening. 
 

• GITO vergaderingen: 
Seb Margerin wilt dit wel proberen. 
Te evalueren of dit interessant is voor de ondernemers. 
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• Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening): 
Koen Wolzer zal hieraan deelnemen. 
 

5. Overzetten mandatarissen bij de bank. 
 
Van Eric Dieben en Jean-Pierre Leonard naar Seb Margerin (enkel zicht op rekening) en Peter Van 
Overloop (zal betalingen uitvoeren) 
Volledige volmacht voor Marc De Keyzer als voorzitter en Peter Van Overloop. Seb Margerin enkel 
inzage. Marc De Keyzer contacteert KBC bank. 
 
6. Vast vergadermoment 
 
Elke eerste dinsdag van de maand. 
Afwisselend avond en middag. 
Avond is van 19.30 uur tot 21 uur. 
Middag van 12.30 uur tot 14 uur. 
Eerstvolgende vergadermoment is op de middag. 
Nog te checken met de afwezigen of dit oké is. 
Opmerking: niet iedereen moet altijd aanwezig zijn. Cfr werkgroepen. 
 
7. Braderie 
 
Eénmalig verplaatst van mei naar september. 
Datum ligt nog niet vast. Voorlopig zaterdag 04 september. Aaneensluitend is het dan de 
rommelmarkt van de Reuzen. 
Erwin en Dieter organiseren braderie. 
 
8. Visie handelskern afbakenen 
 
Hoe ziet die er nu uit? Herdefiniëren. Kunnen we bepaalde straten uit handelskern schrappen of 
toevoegen?  
Frauke Van den Broeck vraagt om centrumstudie tegen volgende vergadering te bekijken. 
Frauke maakt een samenvatting wat de bedoeling is, wat voor- en nadelen zijn van de handelaars. 
 
9. Fietsenstalling in Kasteelstraat – Steinersschool 
 
Vragen voor fietsrekken vlak voor hun deur. 
Vorig RLE bestuur heeft aangegeven dat ze dat geen goed idee vinden, parkeerplaatsen kwijt en 
geen veilige plek voor kinderen. Er werd een alternatief voorgesteld: 
2 parkingplaatsen in begin van Hoornzeelstraat (2 normale plaatsen) omvormen naar een 
fietsenstalling en in ruil daarvoor de fietsenstalling voor de Carrefour omvormen tot parkeerplaats. 
Dit laatste is ook de vraag van de eigenaar van de Carrefour. 
Gemeente wil de fietsenstalling voor de Carrefour behouden. 
Op initiatief van de dienst mobiliteit wordt er binnenkort een overleg gepland met alle rechtstreeks 
betrokkenen. 
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10. Heropening van horeca 
 
Voorlopige datum is 01/05/2021. 
Animatie voorzien? Niet zozeer om extra volk te trekken maar om signaal te geven dat we blij zijn 
dat horeca terug open kan. Horecabon die we voorafgaand weggeven. Nog eens een selfie-actie. 
Het bestuur acht het nodig om voorzichtig te zijn met de huidige COVID-toestand en de actie te 
verschuiven als er meer stabiliteit is. Bovendien quid andere zaken die het ook moeilijk 
hebben/hadden. 
Op 01/05 gaat normaal bloemenmarkt door. Nog niet beslist om die te annuleren. Op 14/04 wordt 
beslissing genomen of deze al dan wel of niet kan doorgaan. Standhouders zijn al op de hoogte. 
Wat we hiermee doen, wordt verschoven naar een volgende vergadering. 
 
11. Sponsoring RLE Blue Lions Hockey Club 
 
Blue Lions vragen sponsoring van € 1000/jaar aan RLE. 
Ze koppelen daar o.a. de publiciteitsbanner “shop lokaal” die op de Polygoonsite hangt. 
Rudy is daarmee verleden jaar bezig geweest. 
Beslist dat RLE beter onafhankelijk blijft.  

 
12. Vuilnisbakken/algemene netheid 
 
Eric Dieben gaf op vorige vergadering signaal dat vuilbakken overvol zijn en vuil in de straten.  
Interrand heeft Frauke Van den Broeck hierover ook gecontacteerd. Zij hebben studie gedaan. 
Op 23/04 heeft Frauke overleg met Interrand. 
Het gaat over 2 soorten vuil: 

• Vuilbakken: meer leeg maken 

• Sluikstorten: matrassen, videobanden die men op de stoep zet voor gratis ophaling 
Op de gemeente is men actie aan het voeren. Er is een werkgroep mee bezig. Sofie Lombaert 
koppelt graag later terug. 
Er is ook aandacht voor het vuil in het park en de moestuin. De vuilbakken in de moestuin worden al 
vaker geledigd en de openbare toiletten worden vaker gepoest. 
De bevolking moet gesensibiliseerd worden.  
Elk zijn Huis wordt hierbij ook betrokken om hun bewoners te sensibiliseren. Huisvuil niet op 
voorhand buiten zetten.  
 

13. Evenementen 
 
Thema-evenementen rond een bepaald thema in het leven roepen/ 
Suggesties Marc De Keyzer: 

• Tervuren fietsweek – zachte mobiliteit (fietsen/steppen) in de kijker zetten. 
Marc De Keyzer heeft de betrokken ondernemers al eens aangesproken en die hebben allemaal 
interesse. Robeet Bike Style, Zoef store, Julie Borgers, Poledor, Dirk Lefebure. 
De Pauw in Duisburg had geen interesse. 
Voorgestelde data: van zaterdag 18/09 – 25/09 
Zondag 19/09 is namelijk autoloze zondag en trekt automatisch veel fietsers naar Tervuren. 
26/09 is het WK 
 
Frauke Van den Broeck stelt de vraag of dit overlegd is met de werkgroep uit de gemeente. 
Aangezien de gemeente al bepaalde zaken heeft vastgelegd ivm WK. 
Duisburg is WK-dorp. Gemeente heeft al een aantal afspraken met de lokale handelaars. 
Dieter Van Overloop organiseert dit alles. 
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Frauke Van den Broeck vraagt aan Marc De Keyzer om af te stemmen met Dieter en in de toekomst 
eerder te overleggen. 
 

• Fashion week 
Er wordt geopperd om niet alleen rond fashion te werken maar ook andere zaken hierin te 
betrekken (interieur, immo, …) 
Wordt verder bekeken in werkgroep events. 
 

• Nocture 
Avondshopping, bij aansteken van kerstverlichting. Midden november. 
Steken het licht aan en maken er iets feeërieks van in Tervuren. 
Wordt ook later verder besproken in werkgroep events. 
 

• Kerstperiode 
Er werd een overheidsopdracht voor de kerstverlichting uitgewerkt voor de komende 4 jaar. Het 
college dient deze nog goed te keuren en vervolgens kunnen de offertes worden aangevraagd. 
 Van zodra Frauke Van den Broeck deze ontvangt, komt ze ermee terug naar de RLE.  
Eric Dieben vraagt aan de RLE-leden om na te denken over kerstversiering. Tegen juni zou deze 
namelijk besteld moeten worden. 
Kerstbomen voorzien of niet? 
Peter Van Overloop oppert voor meer creatieve,  ecologische voorstellen. 
Wordt ook later verder besproken in de werkgroep events. 
 

14. Varia 
 

• UNIZO opleiding over online webshop, hoe onze website beter laten renderen 
Frauke Van den Broeck polst naar interesse. 
Mailing versturen maar meestal weinig reactie. 
Frauke informeert bij Unizo om dit eventueel met de Druivenstreek te organiseren. 
 

• Verschillende activiteiten RLE (eventueel in vernieuwend jasje) 
Bijvoorbeeld Sinterklaas, Eindejaarsactie : organiseert RLE dit nog in samenwerking met de 
gemeente of niet?  
Frauke wenst dit te weten. Indien niet, dient de gemeente dit zelf uit te werken. 
Beslissen en doorgeven welke RLE nog voorziet. 
 

• Eric Dieben geeft compliment aan gemeentediensten voor de veegactie 
(winkelstraten op maandag, weghalen/omdraaien van parkeerverbod-tekens) 
 

• Eric Dieben is verwonderd over het feit dat 1 telefoontje voldoende was om 
misbruik gehandicaptenkaart in de Hoornzeelstraat op te lossen, terwijl de vraag hiervoor, binnen 
het RLE bestuur meer als 2 jaar met regelmaat werd gesteld. 

 
 

15. Werkgroepen 
 

Verschillende werkgroepen opzetten. 
Iedere werkgroep uiteenzetten waar ze zich mee gaan bezig houden enz. 
Volgende vergadering dient dit meer uitgediept te worden en vorm te krijgen. 
 


