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Administratief Centrum – Markt 7 A bus 2 – 3080 TERVUREN 
 

      Vergaderverslag 
  Algemene Vergadering RLE 
 

 
 
Groep: Raad voor Lokale Economie 
Datum: 12.03.2019 
Uur: van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Plaats: De Foyer
Aanwezig: Eric Dieben (Drukkerij Dieben), Christel van Kerckhoven (Felix), Laurence 

Deroisy (Zoef), Inge Rastelli (Hotel Rastelli), Francine Smeets (Belladonna 
Lingerie), Tom Vanthemsche (The Cacao Tree), Sven Van Erps (Babilo), 
Mark Dekeyzer (Start Marketing), Daniel Borghans (Veiller), Luc Steyaert 
(Selexion Video Bert), Kris Van Nieuwenhove (Designhus), Jacqueline 
Vandenwaeyenberg (de l’Autre Rive), Koen Wolzer (Homeconsult), 
Christophe Ingelbrecht (Christhophe Real Estate), Eddy Vandenplas 
(Garage Vandenplas), Patrick Robeet (Fietsen Robeet), Lucie Drabs 
(So&Zo), Marc De Keyzer (Startmarketing), Jean-Pierre Leonard, Roger 
Lanaux (rld consulting), Veroniek Decoene (Welness Kliniek), Sofie 
Lombaert (schepen), Jan Spooren (burgemeester), Ilse Cadron 
(Interleuven), Kathelijne Verboomen (moderator), Erwin Delaere (verslag) 

 
 
1. Ontvangst
 
Eric Dieben heet de aanwezigen welkom en verontschuldigt voorzitter Rudy Van Geel. Daarna geeft 
hij het woord aan Sofie Lombaert, de nieuwe schepen voor lokale economie. Ze zal de komende vier 
jaar dit mandaat opnemen, Jan Trappeniers neemt de laatste twee jaar van de legislatuur opnieuw 
voor zijn rekening. 

 
2. Toelichting TERTS 
 
Ilse Cadron van Interleuven stelt 
het project ‘TERTS’ voor. 
InterLeuven lanceert dit Europees 
project ter stimulatie van 
energie-efficiënte maatregelen 
waarin (kleine) ondernemers 
gratis worden begeleid bij 
ingrepen rond energiezuinigheid 
van hun gebouw via coaching en 
subsidies (voor max. 10 
ondernemers). Alle handelaars 
ontvangen nog een brief met 
meer info. Inschrijven kan tot 15 
mei 2019. 
 

 
3. Toelichting sociale mediacampagne 
 
Mark Dekeyzer licht de gevoerde sociale mediacampagne “Tervuren lekker dichtbij” toe. De 
gemeente Tervuren wenst i.s.m. de Raad voor Lokale Economie het handelsleven nog 
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verder te promoten op de bestaande Facebook en Instagram pagina’s “Tervuren lekker dichtbij” en 
bestaande acties en evenementen via die kanalen bekender te maken bij de bevolking en de 
bezoekers van Tervuren. Er zal hiervoor opnieuw een beroep gedaan worden op Mark Dekeyzer. In 
de loop van 2019 worden er ook nog twee workshops “sociale media voor handelaars” 
georganiseerd. 
 
4. Bespreking eindejaarsacties 
 
Er werd een evaluatieformulier verspreid 
onder de handelaars. De resultaten van deze 
evaluatie worden meegestuurd als bijlage. 
Om nog een breder draagvlak te creëren 
worden enkele acties besproken. Het RLE-
bestuur zal samen met de gemeente bekijken 
welke van onderstaande voorstellen 
verwezenlijkt kunnen worden. 
 
a) Evaluatie beleving: 
 
Wat moet er zeker verder gezet worden: 
 
Kerstbomen en verlichting in het algemeen 
 
Wat kan beter/suggesties: 
 
Nog meer het accent op verlichting, een donker Tervuren spreekt niet aan 
Uniformere verlichting (cfr. Eizer) 
Kerstboom op de markt beter decoreren 
Rechtenvrije kerstmuziek in de straat (quid bewoners, studenten?) 
Etalages langer verlichten 
De verlichting vanaf Ifac was een probleem 
Vroeger starten (midden november?) 
Meer ecologisch  verantwoorde kerstbomen 
Meer straten verlichten 
 
Een grondige evaluatie van de huidige kerstverlichting en/of efficiëntere inzet van de versiering 
kan eventueel budget vrijmaken voor andere acties. 
 
b) Evaluatie events rond eindejaar 
 

 
 
 
Wat moet er zeker verder gezet worden: 
 
Sociale kerstmarkt was goed, uitbreiden naar twee 
dagen? 
Kerstman in de straten 
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Wat kan beter/suggesties: 
 
Tombola: meer winnende lotjes met eventuele kleinere bedragen 
Het concept van de kerstchalets slaat niet aan 
1 weekend midden december met o.a. een kerstmarkt, braderie, laatavond-opening, optredens, 
vuurkorven, … 
Website met reclameboodschappen die wordt gepromoot via een stickeractie  visibiliteit als 
alternatief voor de tombola 
Kinderkoor op het marktplein 
Etalagewedstrijd of gevelversieringwedstrijd 
Kiosk: concerten in december op zondag 
Kerstdrink ipv nieuwjaarsreceptie 
Communicatiecampagne en betere interne communicatie (wervender) 
Andere organisatie/ander concept sinterklaas, helikopter wordt in vraag gesteld (Sint aan huis? Het 
huis van de Sint?) 
Events afstemmen op shoppen 
Virtuele adventskalender 
 
De eindejaarstombola wordt in vraag gesteld. Kan dit budget niet anders/nuttiger besteed 
worden? 
 
5. Afsluiter  
 
De burgemeester dankt de aanwezigen voor hun inbreng en geeft nog enkele nieuwtjes mee die van 

belang kunnen zijn voor het handelsleven in Tervuren: 
 
- het bootjeshuis zal in afwachting van een definitieve 
verkoop door de Regie der Gebouwen (timing: eind 
2019) tijdelijk ingevuld , om verloedering te 
voorkomen, en de mooie toegang tot Tervuren niet te 
devalueren. Die tijdelijke invulling gebeurt op 
aandringen van de gemeente, en wordt geregeld  via 
een interim-beheersbedrijf dat door de Regie werd 
ingeschakeld. De tijdelijke invulling heeft bij voorkeur 
een cultureel karakter. Nadien wordt het opnieuw een 
horecazaak. 
 

 
 
- er komt een bijkomende parking ter hoogte van het bootjeshuis (+/- 100 extra plaatsen) 
- er lopen onderhandelingen om het beheer van het Warandepark aan de kant van het 
Afrikamuseum in de loop van het jaar over te dragen van de Regie der Gebouwen  aan het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Dit zou de relaties en contacten met de gemeente Tervuren moeten 
vergemakkelijken, en de toestand van het park verbeteren.    
- de definitieve parking voor het museum (de huidige tramparking) zou klaar zijn in 2021, er komen 
200 nieuwe plaatsen bij, bovenop de huidige 86 plaatsen. 
- In het kader van de verfraaiing van de Markt van Tervuren komen er op korte termijn donkergroene 
inklapbare paaltjes in plaats van de huidige nadars. In een eerste fase aan de kant van de Gambrinus, 
en (na evaluatie) in een tweede fase aan de kant van het politiekantoor.  Op langere termijn zal er 
worden gewerkt aan een meer algemene verfraaiing van het marktplein en belendende straten. 
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Erwin Delaere geeft een overzicht van wat er al gerealiseerd werd n.a.v. de heropening van het 
AfricaMuseum en welke acties er in de pipeline zitten: 
 
- er werden 20.000 folders gedrukt van het toeristisch bezoekerscentrum. Deze worden grotendeels 
verspreid aan de balie van het AfricaMuseum om zo de bezoekers van het museum te stimuleren om 
ook naar het centrum te komen 
- het groepsaanbod werd afgestemd op de heropening. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar 
combinaties die de bezoekers ook naar het centrum krijgen, ook om te lunchen 
- in overleg met het AfricaMuseum, Toerisme Vlaams-Brabant en Visit Brussels wordt er werk 
gemaakt van een touchscreen in het nieuwe onthaalpaviljoen. Daarop zal o.a. een overzicht gegeven 
worden van de “must-sees” in de nabije omgeving van het museum, waaronder ook het 
handelscentrum 
- de toeristische voetgangersbewegwijzering krijgt een update in functie van de gewijzigde situatie 
(nieuwe inkom AfricaMuseum). Op die manier wordt opnieuw een link gelegd tussen het centrum en 
het museum 
- er komt ook een bewegwijzerde themawandeling tussen het onthaalpaviljoen en het 
bezoekerscentrum. Aan beide onthalen zullen de bezoekers een gratis plan kunnen krijgen met 
daarop de uitgestippelde wandeling die de link tussen het museum en het centrum moet 
verstevigen 
- in de loop van 2019 worden er deelfietsen ter beschikking gesteld aan het AfricaMuseum én aan 
het bezoekerscentrum 


