
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 08.12.2015 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Baillieu Jan, Blomme Patrick, Deketelaere Patrick, Dereeper Joline, Gereels Hendrik, Hoffman Karel, 
Randon Perrine, Scherrens Johan, Vermote Nele, Verschaeve Inge, Verschaeve Joeri, Warlop Philippe 
Gemeentelijk ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Casier Lieve, Cooreman Ann, Degroote Christine, 
Demeulemeester Sofie, Dewispelaere Martine   
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert, Monteyne Jacques 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 22/09/2015 

Sofie Demeulemeester was vorige vergadering wel degelijk aanwezig.  Het verslag werd 
ondertussen in die zin aangepast. 

 
2. Bijkomend punt : nieuw lid Raad voor Lokale Economie  

Kandidatuur van Yvan’s hengelzaak, Matti Keirsebilck, is binnengekomen bij de gemeente. 
Unaniem goedgekeurd als nieuw lid. 

 
3. Spaaractie markt voorjaar 2016 

Dit jaar houden we geen Nieuwjaarsdrink omdat er al 2 vrijdagen wegvallen (25/12 en 1/1). 
De marktkramers vinden het wel spijtig dat er dit jaar geen jeneverstand is. 
Volgende week bezorgt Tine de affiches voor de spaaractie aan de marktkramers. 
De spaaractie loopt van 15/01 t.e.m. 11/03. 
De Raad vraagt aan de gemeente dringend de mogelijkheid te onderzoeken om bijkomende 
permanente vaste borden te plaatsen aan de palen met de banners ter promotie van de markt. 
 

4. Vlamingveld bewegwijzering/infobord 
Infobord zal verplaatst worden naar de carpoolparking met bijkomende parkeerstrook zodat het 
gemakkelijker leesbaar is.  Wordt ergens in 2016 uitgevoerd . 
Huisnummers Vlamingveld – hoe zit het ermee ? 
De nummerborden zijn blijkbaar al geruime tijd klaar maar liggen in een loods. 
De Raad vraagt wanneer ze eindelijk geplaatst worden. 
 

5. Nieuwe data vergaderingen 2016 
De Algemene Vergaderingen gaan telkens door om 20u30 op volgende data : 
1/03/2016 
7/06/2016 
4/10/2016 
29/11/2016 
 
 
 
 
 
 



6. Evaluatie info-avond 15 oktober 2015 
Er waren een 30-tal aanwezigen. 
Voorstel nieuwe info-avond houden “Reclame, weggegooid geld ?” 
Kostprijs spreker ongeveer 300 EUR voor 2 uur 
Patrick informeert voor maart of najaar 
 
 

7. Kerstactie verlichte bloempotten 
Er werden dit jaar 4 bloempotten verkocht. 
Enkele kapotte bloempotten (transfo’s) werden hersteld. 
Tijdens de openingsuren MOET de pot buiten.  ’s Nachts mag hij binnen. 
 

8. Varia 
- Werken Gistelsteenweg : Actueel lopen de werken al 1 maand vertraging op. 

Tegen 3/2016 zullen ze het rondpunt van Varsenare bereiken. 
Eenrichtingsverkeer is niet goed aangeduid. 

- Op de site http://www.detailhandelvlaanderen.be/gemeenten-en-provincies kan je allerlei 
interessante informatie vinden over Jabbeke in de feitenfiche 

- Jan verwijst verder naar de site  
http://www.ondernemenderegiobrugge.be/nl/ en hieraan gekoppeld de nieuwe mobiele website 
voor smartphones en tablets www.allesaanjevoeten.be 

- Permekelaan.  Er zullen in sommige parkeerstroken strepen aangebracht worden zodat 
duidelijk is waar de auto’s moeten staan.  Dit om te vermijden dat 1 auto zodanig geparkeerd 
wordt dat deze 2 parkeerplaatsen inneemt. 

- Opmerking bij bomenaanleg langs straten.  Graag rekening houden met de handelaars en 
opritten. De Raad vraagt hiermee voortaan rekening te willen houden. 

- Industriepark Stationstraat.  Maertens bezit meer dan 50 % en zou aldus zelf mogen 
ontwikkelen als uitgevoerd zou worden. 
Gezien dit niet de bedoeling is moet de gemeente dus zelf opkopen om het industriepark te 
kunnen ontwikkelen.  De vraagprijs is te hoog. 

- Bijkomend agendapunt te behandelen op de volgende vergadering : 
De gemeente heeft blijkbaar de Unizo-convenant kernversterkend beleid ondertekend. 
Gezien we niet weten waar het over gaat zal die convenant meegemaild worden met de 
uitnodiging voor de volgende vergadering. 
 
 

 
Volgende Algemene Vergadering dinsdag 1 maart 2016 om 20u30 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 


