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Administratief Centrum – Markt 7 A bus 2 – 3080 TERVUREN 
 

      Vergaderverslag 
  Algemene Vergadering RLE 
 

 
 
Groep: Raad voor Lokale Economie 
Datum: 24.10.2019 
Uur: van 19.00 uur tot 22.00 uur 
Plaats: Felix
Aanwezig: Rudy Van Geel en Johan Boon (Ifac Service), Bernard Gravez (Ifori), Ann 

Delmotte en Monique Vanhove (Gambrinus), Kris Van Nieuwenhove, 
(Designhus), Lucie Drabs (So&Zo), Koen Wolzer (Home Consult), Luc 
Robeet (Robeet Bikestyle), Jacqueline Vandenwaeyenberg (de l’autre Rive), 
Sven Van Erps (Babilo), Nadia Dahabi (Zyn Schoonheidscentrum), Luc 
Steyaert (Selexion Video Bert), Carine Schoonjans (Pumido), Laurence 
Deroisy (Zoev), Eric Dieben (Drukkerij Dieben), Guy De Smedt (DS Decor), 
Christoph Schiebold (Treasure Trove), Mousavian Sam (Persia Hairstyle), 
Muriel Candael (Place to bio), Francoise Dhanis (YDC65), Jean-Pierre 
Leonard, Marc De Keyzer (StartMarketing), Thierry Dubois (Au fond du 
bois), Aldo Moreels (Mokatoff), Christel van Kerckhoven (Felix), Hayriye Er 
(Heidi ER), Sophie Cartiaux (So Fille Beauty Center), Didier Dekimpe 
(Bakkerij Dekimpe), Sofie Lombaert (schepen), Jan Spooren 
(burgemeester), Ruben Van de Voorde (Provincie Vlaams-Brabant), 
Kathelijne Verboomen (moderator), Erwin Delaere (verslag) 

 
 
 
1. Verwelkoming 
 
Rudy Van Geel heet de aanwezigen namens het RLE-bestuur welkom en schetst kort de werking van 
de RLE. 
 
De raad voor lokale economie ondersteunt de lokale economie in Tervuren, Duisburg, Moorsel en 
Vossem. De raad doet voorstellen om de lokale economie levendig te houden, verdedigt de belangen 
van de lokale handelaars, vrije beroepers en ondernemers bij het gemeentebestuur en geeft advies 
in zaken die de lokale economie aanbelangen. 

Maandelijks is er overleg tussen de RLE en het gemeentebestuur. Daarnaast organiseert de RLE 
regelmatig een zogenaamd RLE-café waarop alle handelaars uitgenodigd worden.  

In samenwerking met de gemeente worden er ook heel wat activiteiten georganiseerd ter promotie 
van het handelsleven. Zo zijn er de jaarlijkse sinterklaasontvangst, de bloemenmarkt, de braderie, 
een paas- en kerstactie, een eindejaarstombola, … dit alles om de lokale economie in onze gemeente 
te boosten en de goede handelssfeer en aangename winkel- en ondernemingsbeleving in de 
gemeente verder te promoten en te ondersteunen. 

De aanwezigen worden gemotiveerd om deel te nemen aan de eindejaarsactie en deze bij hun buren 
(handelaars en vrije beroepers) mee te ondersteunen. 
 
Ook de avondshopping wordt kort geëvalueerd. Een volgende avondshopping is gepland op zaterdag 
5 september 2020 maar bij voldoende interesse wordt er mogelijk ook een avond/zomershopping 
georganiseerd op vrijdag 3 juli (n.a.v. Hee Tervuren). 
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Op het vorige RLE-café werd het TERTS-project toegelicht. Dit project ondersteunt kleine 
ondernemers rond energiebesparing en hernieuwbare energie. In totaal meldden zich 13 Tervuurse 
kandidaten hiervoor aan. Tien handelaars volgen momenteel het traject, de drie overige kandidaten 
krijgen mogelijk later nog begeleiding. Het gemeentebestuur is hiervoor in onderhandeling met 
initiatiefnemer Interleuven die oorspronkelijk een maximum van 10 begeleidingstrajecten had 
aangeboden. 
 
Rudy Van Geel geeft nog mee dat er in het voorjaar van 2020 nieuwe RLE-bestuursverkiezingen 
gepland staan. Hij roept alle aanwezigen op om zich kandidaat te stellen om te zetelen in het nieuwe 
RLE-bestuur. Er is nood aan extra bloed en ondersteuning van het huidige RLE-bestuur, liefst uit 
diverse branches en een vertegenwoordiging voor de dienstverleners, vrije beroepers en de 
deelgemeenten. 
 
2. Leegstand 
 
Ruben Van de Voorde, bestuurssecretaris kleinhandel bij de provincie Vlaams-Brabant geeft een 
woordje uitleg over hoe de provincie de lokale besturen probeert te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een sterke handelskern met zo weinig mogelijk leegstand. 
 
Eerst en vooral bestaan er subsidies voor handelskernversterkende projecten. Belangrijk om weten is 
dat deze voortaan ook door de handelaars zelf kunnen aangevraagd worden. Het gaat om 
maximum 50 % van de totale projectkost met een maximum van 10.000 euro per project. De 
provincie lanceert één oproep per jaar waarbij 15 april als deadline geldt. Mogelijk projecten zijn 
bijvoorbeeld de aanleg van een parking, de heraanleg van een dorpsplein, pop-up initiatieven maar 
ook éénmalige promotie-projecten. 
 
Naast deze subsidies voorziet de provincie verschillende instrumenten die lokale besturen kunnen 
gebruiken om hun handelskernversterkend detailhandelsbeleid te sturen: 
 

- Locatus: De provincie schenkt elke gemeente vijf gratis licenties voor Locatus. In dit online 
winkeldatabestand vind je alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven en 
leegstaande commerciële panden in Vlaanderen terug. Jaarlijks organiseren we een opleiding 
om Locatus onder de knie te krijgen. Ook evoluties van gemeentelijke detailhandelscijfers 
kan je verkrijgen op aanvraag. Het gemeentebestuur van Tervuren maakt hier gebruik van. 
   

- Feitenfiches: Hoe ziet het lokale winkelaanbod eruit en wat is het leegstandspercentage in 
een gemeente? Deze gegevens over detailhandelsaanbod, over koopstromen, én 
demografische en socio-economische data brengt de provincie per gemeente in kaart. Per 
gemeente worden twee kant-en-klare rapporten voorzien. Via het dashboard detailhandel 
op provincies.incijfers.be krijg je met een simpele muisklik zicht op de belangrijkste 
detailhandelscijfers per gemeente. Deze informatie zal weldra ook beschikbaar zijn op de 
gemeentelijke website (ondernemen.tervuren.be). Een uitgebreidere feitenfiche, enkel 
toegankelijk voor lokale besturen, bevat meer gedetailleerde gegevens over detailhandel. 
 
Voor Tervuren is er goed nieuws te melden. Er is een dalend aantal winkels buiten het 
handelscentrum (wat betekent dat het kernversterkend beleid zijn vruchten afwerpt) en er is 
een dalende structurele leegstand. 
 

- Economische impact- en haalbaarheidsanalyses op basis van Retail Compass: op aanvraag 
kan de provincie economische impact- en haalbaarheidsanalyses uitvoeren voor 
grootschalige detailhandelsontwikkelingen. Hiervoor krijgt de provincie toegang tot Retail 
Compass, een koopstromenmodel dat een beredeneerde inschatting maakt van de impact 
van grootschalige detailhandelsontwikkelingen. 
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- Online netwerk lokale economie: via een online netwerk lokale economie beantwoorden 

ambtenaren lokale economie uit verschillende gemeenten elkaars vragen. Het is vaak 
interessant om te weten hoe andere lokale besturen binnen de provincie omgaan met 
bepaalde uitdagingen op het gebied van detailhandel. 

 
- Detailhandelscoaches: de provincie voorziet begeleidingstrajecten voor de opmaak van 

centrumstudies of detailhandelsplannen. 
 

Thierry Dubois vult aan met een getuigenis over zijn succesvol pop-upverhaal in de 
Brusselsesteenweg, een mooi voorbeeld van handelskernversterking. 
 
De afgelopen vijf jaar werden er 165 pop-up projecten georganiseerd door een 65-tal kunstenaars en 
ondernemers waarvan sommigen uiteindelijk een eigen zaak begonnen in Tervuren. Het bewijst dat 
alsmaar meer ondernemers businessmodellen ontwikkelen die erg flexibel zijn en afgestemd zijn op 
het huidig ondernemersklimaat. Een soortgelijk initiatief zou voor een nieuwe wind kunnen zorgen in 
de Hoornzeelstraat. 
  
Thierry Dubois lanceert een voorstel om in december 2020 een pop-upfestival te organiseren waarbij 
leegstaande panden tijdelijk worden ingevuld. Dit soort initiatieven kan zeker ondersteund worden 
met een provinciale subsidie.   
 
3. Terugkoppeling sociale mediacampagne ‘Tervuren Lekker Dichtbij’ 
 
Marc De Keyzer geeft een samenvatting van de gevoerde social media-campagne op de Facbook- en 
Instagrampagina’s “Tervuren Lekker Dichtbij” gedurende de laatste zes maanden.  
 
Enkele cijfers: 
 
Facebookpagina: 2342 vind ik leuks/2436 volgers 
Instagrampagina: 1306 volgers 
Facebook-bereik per post op 1 uur: +/- 500 unieke personen 
FB- bereik per post op 12 uur:  +/- 1400 unieke personen 
Instagram gemiddeld bereik per post: 600 unieke personen 
Groei Facebookpagina: + 400 volgers op 6 maanden tijd 
 
Highlights braderie:  
 
Bereik: 
Aankondiging algemeen: 16140 views 
handelaars posts: 13674 views 
Totaal: 29814 views 
 
Highlights avondshopping: 
 
Bereik: 
Aankondiging algemeen: 7719 views 
Aankondiging handelaars: 36348 views 
verslag: 22739 views 
Totaal: 66806 views 
 
Marc De Keyzer benadrukt de kracht van video en roept de aanwezigen ook op om lid te worden van 
de WhatsApp-groep. Het is een  uitgelezen kanaal om elkaar te beïnvloeden én content aan te 
leveren voor de sociale media-pagina’s. De komende eindejaarsperiode zal Tervuren Lekker Dichtbij 
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uiteraard weer op volle toeren draaien. Alle aanwezigen worden nogmaals uitgenodigd om zeker 
deel te nemen aan de eindejaarsactie maar ook aan de eindejaarscampagne op sociale media. 
 
Daarnaast organiseren het gemeentebestuur en de RLE i.s.m. StartMarketing opnieuw een workshop 
sociale media marketing voor kleine ondernemingen, horeca, handelaars, zelfstandigen, … 
Deelnemers krijgen er tips & tricks en kunnen meteen ook zelf aan de slag.  
 
De workshop vindt plaats op donderdag 14 november 2019 om 20u in het administratief centrum De 
Zevenster (1ste verdieping). Toegang is gratis. Een drankje en een broodje worden voorzien. 
 
Inschrijven kan voor woensdag 13 november via ondernemen@tervuren.be. 
 
4. Workshop communicatie en samenwerking tussen de handelaars: wat kan nog beter? 
 
Na een korte pauze neemt Kathelijne Verboomen het woord en daagt ze de aanwezigen uit om eens 
na te denken over de gevoerde communicatie m.b.t. lokale handel.  
 
1. Communicatie tussen de gemeente/RLE en de handelaars 
 
 Wat gebeurt er al?  
- mailings via ondernemen@tervuren.be en rle@tervuren.be 
- aanbod op http://ondernemen.tervuren.be  
 
Op welke manier kan deze communicatie nog beter?  
- de korte termijn-communicatie is zeker ok 
- de één-op-één-communicatie is een enorm pluspunt 
- een jaarplanning of langer vooraf communiceren 
- er wordt voorgesteld om de meerjarenplanning te communiceren op een infoavond of op een 
volgend RLE-café 
- niet enkel activiteiten maar ook beleidsmatige kwesties communiceren (bijv. 
subsidiemogelijkheden, beleidsplan, stand van zaken verfraaiing straatbeeld, reglementering, …) 
- het is niet altijd duidelijk of de brieven van de RLE of van de gemeente afkomstig zijn 
- sommige handelaars vinden brieven overbodig en ontvangen de informatie liever enkel per mail 
- anderen gaan voor een communicatiemix, via zoveel mogelijk kanalen de informatie verspreiden 
zodat de kans maximaal is dat de ontvangers bereikt worden (dus brief behouden, maar mail, 
Facebookgroep, WhatsApp, …) 
- nieuwe handelaars moeten bij hun eerste contacten met het gemeentebestuur doorverwezen 
worden naar de RLE  
 
2. Communicatieacties ter promotie van de handelaars  
 
Wat gebeurt er al?  
- sociale media via Tervuren Lekker Dichtbij-pagina’s op Facebook en Instagram 
- aankondigingsborden ter hoogte van het Bootjeshuis 
- Banners in Tervuren en deelgemeenten 
- Banner op de slagboom van de ondergrondse parking en affiches  
 
Nog ideeën om het handelscentrum te promoten? Ook buiten Tervuren? Ook offline? 
- in toeristische brochures ook de winkelzones aanduiden  
- aanwezigheid van de RLE op onthaal nieuwe inwoners 
- verwijzing naar de ondernemerspagina op de gemeentelijke website in de gemeentelijke infogids 
- een alfabetisch winkeloverzicht aan de balie van het administratief centrum 
- een overzichtskaart op het marktplein met een overzicht van alle winkels (zoals in een shopping 
center) 
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- meer promotie voor de geschenkbon 
- de boodschap “koop lokaal” zoveel mogelijk laten verschijnen via alle gemeentelijke 
communicatiekanalen (brochures, website, digiborden, …)  
- de ontwikkeling van een city-app met daarop een overzicht van alle handelaars 
- een gemeentelijk aankoopbeleid met oog voor de eigen handelaars 
 
3. Communicatie tussen de handelaars onderling  
 
Wat gebeurt er al?  
- WhatsApp-groep 
  
Hoe kan het nog beter? Nood aan extra communicatieplatform?  
- WhatsApp is een ideaal communicatiemiddel in combinatie met de mails van RLE. 
- Liever 1 ipv 2 WhatsAppgroepen en niet om reclame te maken voor individuele acties 
- WhatsAppberichten afsluiten met de naam van de winkel 
- Brieven kunnen ook via WhatsApp (linken naar google-docs) 
- Een gesloten Facebookgroep oprichten 
- Organisatie van netwerkevents om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen 
- Bij elkaar kopen! 
 
5. Afsluiter  
 
De burgemeester bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Het meerjarenplan met daarin heel wat 
acties ten voordele van het handelsleven krijgt de komende weken vorm. In het voorjaar van 2020 
zal het plan voorgesteld worden en komt er dus ook feedback over de gedane 
communicatievoorstellen.  
 
Het belang van een goed draaiende RLE wordt nogmaals in de verf gezet. Daarom doet ook de 
burgemeester een warme oproep om de aankomende bestuursverkiezingen ter harte te nemen want 
hoe sterker de RLE, hoe beter het handelsbeleid en hoe bloeiender het handelsleven.  
 
Tenslotte wenst de burgemeester alle aanwezige handelaars een succesvolle eindejaarsperiode en 
roept ook hij op om massaal deel te nemen aan de eindejaarsactie van de RLE. 
 
Rudy Van Geel sluit de avond af en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.  
 


