
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 04.10.2016 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Baillieu Jan, Blomme Patrick, Degroote Christine, Deketelaere Patrick, Gereels Hendrik, Randon 
Perrine, Verschaeve Inge, Verschaeve Joeri 
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Monteyne Jacques, Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Casier Lieve, Cooreman Ann, Demeulemeester Sofie, Dereeper 
Joline, Dewispelaere Martine, Hoffman Karel, Keirsebilck Matti, Scherrens Johan, Vermote Nele, 
Warlop Philippe 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 7/06/2016 

Geen opmerkingen op het verslag. Lid Nele Vermote kan geen deel meer uitmaken van de Raad 
gezien ze geen handelaar meer is. 
 

2. Eindejaardrink 30/12 om 11u op de vrijdagmarkt  
Vorig jaar viel de markt op een feestdag, reden waarom er dus geen drink georganiseerd werd. Dit 
jaar het voorstel om de jeneverdrink wel te laten doorgaan door onze Raad.  
 
In het kader van de markt willen we op de volgende vergadering de retributie van de marktkramers 
bespreken om de markt een nieuw elan te geven.  Eerst individueel de marktkramers aanspreken 
om hun standpunten te kennen. 
 

3. Kerstverlichting/bloempotten 
Het 3de jaar begint nu.  Het voorstel van het Dagelijks Bestuur werd nog niet behandeld in het 
College.  Voorstel om de bespreking van dit punt te verdagen. 
 

4. Storesquare infoavond 
Tot nu toe zijn er 14 inschrijvingen. 
De avond gaat door donderdag 6/10 om 20u in het VTC; 
  

5. Proefopstelling bedrijfsbord Vlamingveld 
Dit punt wordt uitgesteld naar volgende vergadering. 
 

6. Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de gezinsraad 
Voorstel om een gezamenlijke receptie te houden van alle Raden samen met het 
gemeentepersoneel. 
Zo dit niet doorgaat melden aan de Gezinsraad dat we dit jaar NIET meedoen met hun 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Idee : receptie voor alle handelaars organiseren via een samenwerking van de Middenstand Groot 
Jabbeke en Unizo, eventuele sponsors en eventueel Raad voor Lokale Economie. 
Unizo en Middenstand Groot Jabbeke bekijken dit voor eventueel vanaf 2018. 
 
 



7. Voorstel voor een infoavond “Qustomer-Payconiq” 
Jan kijkt als de contactpersoon terugbelt om eventueel een infoavond te houden. 
 

8. Brochure Wegwijs 
Het is blijkbaar een beetje dezelfde brochure als deze die verdeeld wordt aan de nieuwe inwoners. 
Spijtig dat dit initiatief niet op voorhand in de Raad werd voorgelegd. 
De verkoper laat uitschijnen dat hij “van de gemeente” is en vraagt om te adverteren in naam van 
de gemeente… 
 

9. Kernversterkend beleid 
We moeten eerst de handelskernen afbakenen en dan ideeën uitwerken. 
Vb. starterspremie handelszaken, compenseren huur, premie aan de bouwheer om de bouw van een 
handelszaak te stimuleren, parkeerbeleid uitwerken in functie van de gemeentes. 
Volgende vergadering op basis van het gemeenteplan al bepaalde zones uitwerken. 
Zo kunnen we nu al een inventaris maken van wat er al bestaat. 

 
10. Varia 

 
- Werken Aartrijksesteenweg starten 6/10.  Fase 1 tussen Gistelsesteenweg tot Oude 

Stokerijstraat. Wordt eenrichtingsverkeer tijdens die werken. 
Vanaf januari wordt de volledige Aartrijksesteenweg in dat gedeelte afgesloten voor de 
rioleringswerken. 

- Gistelsesteenweg rondpunt richting Brugge 
Wordt volledig afgesloten van 7 tot 18/11. 
Tijdig nl. 3 à 4 weken voordien zal een bord ter aanduiding van de hinder aangebracht 
worden. 

- Digitale bouwaanvraag is mogelijk sinds 19/09/2016  
 

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 29 november 2016 om 20u30 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 


