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Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 

Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Gereels Hendrik,Randon Perrine, Verschaeve Inge, 
Verschaeve Joeri  
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Hendrickx Nadia, Orbie Geert, Pollet Jan  

Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Cooreman Ann, Degroote Christine, Deketelaere Patrick, 
Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, Hoffman Karel, Keirsebilck Matti, 
Scherrens Johan 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank 

1. Ontslag lid Philippe Warlop
Philippe heeft zijn ontslag als lid ingediend zowel voor het Dagelijks Bestuur als voor de Algemene
Vergadering.

2. Beperkt aantal aanwezigen
Het is spijtig om vast te stellen dat er op algemene vergaderingen maar zeer weinig leden meer
komen opdagen.  Sommige leden zijn maar enkele malen gekomen om hun standpunt te brengen en
nadien nooit meer gekomen.
Met het oog op de volgende legislatuur wordt voorgesteld om een mail te richten naar alle leden met
de vraag wat ze verwachten van de Raad.
Ook kan hierbij gepolst worden naar de reden waarom ze niet komen.

3. Voordracht Minder Hinder + hoe je zelf je gegevens kan aanpassen in de KBO
(Kruispuntbank Ondernemingen)
Vanuit de VVSG en het Agentschap Ondernemen willen ze geen spreker sturen.
Tine zou anders zelf spreken met een powerpoint en een uitlegfilmpje.
Dubbele uitnodiging versturen :
1) Handelaars die de eerste 2 jaren nadeel kunnen hebben van werken : uitnodiging op papier
2) Alle handelaars : diezelfde uitnoding per mail.

Op de uitnodiging kunnen we al vragen of er bepaalde meningen en ideeën zijn die van belang 
kunnen zijn voor de volgende legislatuur voor de verzetting van de nieuwe Raad. 
Voorstel data : 13/11 of 20/11 of 23/10 
Afsluiten met een drankje (bubbels, fruitsap, wijn, water) te nuttigen in de zaal zélf en niet in de 
cafetaria. 
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4. Voorstel alle acties 
o De actie marktkriebels loopt nog tot 16/03 

Prijsuitreiking op 30/03 om 11u met soep 
o Belgerinkel scholen van 16/04 t.e.m. 31/05 

Trekking en prijsuitreiking op 27/06 
o Alternatief voor Belgerinkel ? 

De gemeente heeft hetzelfde budget voorzien. 
Verschillende slogans passeren de revue.  Uiteindelijk wordt geopteerd voor : 
“Koop in mei bij mij” 
De actie zou lopen van 1/05 t.e.m. 31/05 
Er wordt geen geld gevraagd aan de handelaars voor deelname, maar wel waardebonnen 
voor een minimum bedrag van 20 EUR per handelaar. 
De handelaar mag zelf kiezen in welke coupure hij die uitschrijft. 
Naast die prijzenpot ook gemeentelijke bonnen : 
10 x 20 EUR 
10 x 25 EUR 
Trekking op 5/06 in de vergadering.   

o Eindejaardrink op 28/12/2018 
 

5. Brainstormen 
o Eindejaaractie i.p.v. de verlichte bloempotten. 

Sfeerverlichting i.p.v. stickers want in het donker werkt verlichting beter 
TO DO : tegen volgende vergadering kijken wat mogelijk 

o In het kader van werken : wat met handelaars in de getroffen straat ? 
Punt uitgesteld naar volgende vergadering 

 
6. Resultaat van de marktbus 

De marktbus werd afgevoerd wegens te weinig interesse 
 

 
7. Proefproject schermen bij lokale handelaars 

I.p.v. 2 grote schermen buiten te plaatsen werd door het schepencollege besloten om kleinere 
schermen te voorzien die zouden geplaatst worden bij lokale handelaars. 
Voor het proefproject werd in elke deelgemeente een opstelling gedaan. 
Evaluatie volgt na 1 maand. 
Tijdens de vergadering werd gevraagd waarom dit niet was besproken met de Raad voor Lokale 
Economie en waarom er niet aan lokale handelaars werd gevraagd om in te tekenen voor de hardware 
van dit proefproject. 
 

8. Varia 
 

- Feedback : er wordt te weinig feedback gegeven. 
We zijn een adviesraad, maar er wordt soms veel besloten zonder dat ons advies gevraagd wordt.  
Spijtig dat we alles pas naderhand vernemen  

- Voorstel van Frank Casteleyn : ijspiste voor het VTC met een kerstmarkt. 
Daar Frank niet aanwezig is vandaag stellen we voor dat hij zijn idee zelf toelicht op de volgende 
vergadering van 5/06 

- De werken zullen starten in de Kalsijdeweg in Stalhille eind maart 
 
 

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 5 juni om 20u30 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 
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