
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 07.06.2016 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Allegaert Stephanie, Blomme Patrick, Casier Lieve, Cooreman Ann, Degroote Christine, Deketelaere 
Patrick, Gereels Hendrik, Keirsebilck Matti, Randon Perrine, Scherrens Johan, Verschaeve Inge  
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Monteyne Jacques, Pollet Jan  
Genodigde : 
De Waele Francis 
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Baillieu Jan, Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, 
Hoffman Karel, Vermote Nele, Verschaeve Joeri, Warlop Philippe 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 8/12/2015 

Geen opmerkingen op het verslag zelf.  Er werd geen bijkomende toelichting gegeven door Huis 
45 omtrent hun werking. We gaan er derhalve van uit dat onze toelichting voldoende was. 
 

2. Vervanging lid Nele Vermote door  Francis De Waele  
De procedure wordt toegelicht. Eenvoudige vervanging is niet mogelijk. 
Nele moet haar ontslag indienen en Francis dient zijn kandidatuur in te dienen. 

 
3. Belgerinkel 

De uitreiking belgerinkel naar de scholen gaat door op woensdag 29/06 volgens volgend stramien : 
- 8u30 Stalhille 
- 9u Permekeschool 
- 9u30 Wassenaard Varsenare 
- 10u Snellegem 
- 10u30 Zerkegem 
- 11u Klimtoren 
Iedereen welkom 
 
De uitreiking belgerinkel naar de winkel gaat door op vrijdag 24/06 om 20u. 
Liefst iets vroeger aanwezig zijn op belgerinkel want de winnaars komen meestal iets vroeger; 
Er waren 5.862 geregistreerde loten via internet, daarnaast nog een onbekend aantal gedeponeerd 
in de doos (die net zo goed eveneens geregistreerd kunnen zijn).  Je moest immers ook deponeren 
in de doos om aanspraak te kunnen maken op de fiets. 
Daarom wordt besloten dat de winnaar van de fiets sowieso uit de doos moet getrokken worden. 
De andere bonnen alsook gemeentebonnen worden getrokken uit de doos en de Excel-lijst 
alternerend. 
 
Tijdens de vergadering houden we de trekking van de winnaars. 
 

4. Storesquare info-avond 
Storesquare is een e-commerce platform voor de lokale handelaars.  De info-avond zou doorgaan 
op 6/10 om 20u  in het VTC. 



Dubbele uitnodiging zowel via digitale economische kaart en via mail naar de leden van de Raad 
voor Lokale Economie.  Graag bevestiging van ontvangst van (beide) mails.   
We hebben immers een vermoeden dat de mailing via digitale economische kaart niet altijd even 
vlot verloopt (wordt deze aanzien als spam ?) 
Verzending van de uitnodiging rond 01/09. 
Inschrijven tegen 30/09. 
Voorbeeld van uitnodiging wordt gevraagd aan Storesquare door Patrick en/of Jan. 
 

5. Werkgroep toerisme 
Leden destijds vanuit de Raad waren Philippe Warlop, Lieve Casier (vervanging Perrine), Johan 
Scherrens, Tine Rosseel. 
Onze nieuwe schepen Claudia Coudeville zou willen heropstarten.  Verder werken met dezelfde 
leden (zonder Philippe) 
 

6. Werkgroep kernversterkend beleid 
Jabbeke scoort goed volgens de voorgelegde enquête van Unizo. 
De Raad beslist dat het beter is toch niet te werken met een werkgroep, maar eerder 2 x per jaar dit 
onderdeel als uitgebreid vast agendapunt te behandelen in de algemene vergadering. 
Tegen volgende vergadering 04/10 zou iedereen ideeën moeten uitwerken. 
Voorstellen best doormailen tegen 15/09 naar Patrick Blomme. 
Patrick maakt dan een model zodat dit kan besproken worden. 
Alvast enkele voorbeelden : 
- Leegstand pand goedkoper verhuren aan starter met steun 
- Parkeerbeleid in de buurt handelszone 
- Leegstaand pand bestickeren met bv. wordt dit een broodjeszaak ?   
Patrick vraagt de digitale versie van de uitgave “toekomst voor de handel in de bedrijvige kern” op 
bij Unizo en mailt die door.  Daarin staan ook blijkbaar al enkele voorbeelden opgesomd. 

 
7. Varia 

- Zichtbaarheid Vlamingveld. 
Waarom komt er bv. geen totempaal waar anders de auto van Middenstand stond ? 
Ook een i-plakkaat plaatsen met een pijltje richting groot infobord. 
Bewegwijzering naar de zone Vlamingveld. 
Als je afrijdt van de snelweg moet het industrieterrein Vlamingveld toch aangeduid worden. 

- Gistelsesteenweg.  Gescheiden stelsel wordt gelegd.  Verplichte aansluiting is opgelegd en de 
mensen moeten derhalve de aansluitkosten betalen.  Pas donderdag a.s. wordt de nieuwe 
planning doorgegeven.  

- Terras nieuwe handelszaak in de Dorpsstraat ?  Er loopt een proefperiode van 4 maand voor 
een handelszaak in de Dorpsstraat met aankleding uitzicht met behulp van plantenbakken. 

- Herinrichting Dorpsstraat : nog niets concreet.  Moet nog uitgewerkt worden. 
 

 
Volgende Algemene Vergadering dinsdag 4 oktober 2016 om 20u30 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 


