
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 8.10.2013 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie-Rose, Allegaert Stephanie, Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Coeman Parcifal,  
Degroote Christine, Gereels Hendrik, Hoffman Karel, Randon Perrine, Scherrens Johan, Vermote Nele, 
Verschaeve Joeri, Warlop Philippe. 
Kandidaat-lid niet stemgerechtigd 
Dereeper Joline 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan, Casteleyn Frank, Monteyne Jacques 
Gemeentelijk ambtenaar : 
Rosseel Tine 
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Deketelaere Patrick, Demeulemeester Sofie, Verschaeve Inge. 
Niet stemgerechtigde leden : 
Orbie Geert 
 
 
1. Voorstelling van alle leden 
 
2. Overlopen van het gemeenteraadsbesluit met de samenstelling van de Raad voor Lokale 

Economie 
 

- Alfons De Mûelenaere werd niet weerhouden als lid omdat hij niet woonachtig is te Jabbeke 
- Naamswijziging van de Middenstandsraad naar Raad voor Lokale Economie 
 

3. Aanstellen van voorzitter en secretaris 
 

- Gezien Joline Dereeper te laat haar kandidatuur als lid ingediend had, mag ze nog niet 
meestemmen 

- De niet-aanwezige stemgerechtigde leden zijn alle drie telefonisch bereikbaar op het ogenblik 
van de stemming. De vergadering komt overeen om ze te laten stemmen via Tine Rosseel. 

 
Na geheime stemming worden verkozen : 
- Voorzitter : Blomme Patrick 
- Ondervoorzitter : Warlop Philippe 
- Secretaris : Randon Perrine 

 
4. Toetreding leden 

 
Dereeper Joline wordt aanvaard als lid van de Raad voor Lokale Economie 
 

5. Samenstelling van Dagelijks Bestuur 
 
Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld uit Blomme Patrick (voorzitter), Warlop Philippe 
(ondervoorzitter), Randon Perrine (secretaris), Coeman Parcifal (Middenstand Groot-Jabbeke), 
Allegaert Stephanie (Handelskring Varsenare), Hoffman Karel (onafhankelijk – Jabbeke), Casier 
Lieve (Unizo), Dereeper Joline (Middenstand Groot-Jabbeke), Pollet Jan (schepen voor 
Middenstand en Economie), Rosseel Tine (gemeentelijk ambtenaar lokale economie). 
 



Het Dagelijks Bestuur bestaat voorlopig uit deze leden, maar moet blijven openstaan voor 
vertegenwoordiging – conform onze statuten – door vertegenwoordigers van andere 
deelgemeenten en handelsverenigingen om het evenwicht te bewaren.  
 

6. Varia 
 

- Nu we allemaal samenzitten komt voorstel vanuit Middenstand Groot-Jabbeke om samen met 
de andere handelsverenigingen een gezamenlijke eindejaaractie te organiseren. 
De 3 aanwezige verenigingen (Middenstand, Unizo en Handelskring Varsenare) besluiten om 
effectief eens samen te zitten om te bekijken of ze een gezamenlijke actie kunnen houden 
waarin elke vereniging zich ook kan vinden. 

- We moeten een beleidsplan opstellen van wat we willen bereiken 
- Fairtrade is nu blijkbaar in de laatste fase en wordt wellicht dit jaar gehaald 
- Website gemeente Jabbeke.  Er werd door Unizo al een volledig dossier ingediend met de 

pijnpunten.  In dit dossier waren trouwens ook gegevens doorgegeven van professionele 
firma’s die dergelijke sites kunnen opmaken en beheren. 

- E-nieuwsbrief Raad voor Lokale Economie 
Vanuit de Raad wordt gevraagd aan het schepencollege om hier werk van te maken. Hiermee 
kunnen handelaars, ondernemers op de hoogte worden gebracht van wegenwerken, 
veranderingen in wetgeving (stedenbouw, milieuvergunningen, …), subsidies, … 

- Markt Jabbeke. 
Marktkramers hebben zelf geweigerd na pensioen van Norbert om de markt extern te laten 
uitbesteden.  De markt wordt dus verder intern geregeld 

- Vlamingveld : er is een probleem met de wildgroei aan borden 
 
 
Voor verslag, 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie  


