
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE 
ECONOMIE  
dd. 05.06.2018 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Degroote Christine, Gereels Hendrik, Hoffman Karel, 
Randon Perrine, Scherrens Johan, Verschaeve Inge  
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Hendrickx Nadia, Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Cooreman Ann, Deketelaere Patrick, Demeulemeester Sofie, 
Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, Keirsebilck Matti, Verschaeve Joeri 
Niet stemgerechtigde leden : 
Orbie Geert 
 
 
 
1. Uiteenzetting van de verschillende activiteiten (Nacht van Jabbeke, kerstperiode…) door 

schepen Frank Casteleyn 
Kermisweekend : zaterdagavond Nacht van Jabbeke in de sporthal 

Zondagnamiddag o.a. foodtrucks en een treffen met oude auto’s (oldtimer-treffen), oude moto’s 
en oude fietsen, ook Johnny-car-treffen (opgezette auto’s) 
 

Eindejaar : De onderhandelingen zijn nog bezig. Bedoeling is gedurende 6 weekends 
kerstactiviteiten te houden in de periode van 7/12 t.e.m. 13/01.  Aan de sporthal zou er een 
schaatspiste opgesteld worden van 200 m² alsook een tent.  De ijspiste is zichtbaar vanuit de tent. 
De ijspiste zou gehuurd worden door de gemeente.  De tent met loungebar zou worden geplaatst en 
uitgebaat door een externe uitbater.  In de tent zullen workshops gehouden worden.  De tent kan ook 
afgehuurd worden voor activiteiten. 
Op de locatie zullen er ook enkele Kersthuisjes komen waar plaatselijke handelaars en verenigingen 
iets kunnen aanbieden of verkopen.  Wel zal daar geen drank mogen verkocht worden want dit wordt 
al aangeboden in de cafetaria en de loungebar. 
Voorstel van de Raad om te kijken of de tent gebruikt kan worden voor een receptie op 23/12 vanaf 
16u. Te bespreken op volgende Algemene Vergadering.  Voorbereiding in het Dagelijks Bestuur 
van 18/09. 
 
 

2. Beedrop 
Is enkel voor voedingsbedrijven.  Handelaars moet alle producten die ze willen verkopen op de site 
zetten.  De handelaars moeten een commissie afstaan aan Beedrop.  Deze kan oplopen afhankelijk 
van de sector. 
De handelaar mag alleen de winkelprijs hanteren.  Beedrop stuurt blijkbaar regelmatig mystery 
shoppers ter controle. 
De afrekening voor de handelaar gebeurt op einde maand.  Betaling wordt uitgevoerd einde maand 
daarna, dus in slechtste geval kan je 2 maanden wachten op je geld. 
Gebruikers van Beedrop zijn blijkbaar meestal extra klanten.  De bakkers tellen aldus meestal 10 à 
12 extra klanten.  Voornamelijk jonge mensen kopen blijkbaar via dit systeem. 
 
  



 
3. Belgerinkel naar de school 

De actie loopt van 22/05 tot 22/06. 
Trekking wordt gehouden op 27/06  
 
 

4. Voordracht Minder Hinder + hoe je zelf je gegevens kan aanpassen in de KBO 
(Kruispuntbank Ondernemingen) 
Er wordt vertrokken vanuit de uitleg van de hinderpremie.  De NACE-codes zijn daarbij heel 
belangrijk.  Daarom wordt uitgelegd hoe je je gegevens in de KBO zelf kan aanpassen en kan 
checken of je codes wel correct zijn. 
Infosessie gaat door op 13/11. 
Op 15/10 een uitnodiging versturen via de economische kaart. 
Die ook doormailen naar Unizo en Middenstand om te verspreiden tussen hun leden. 
Werken met een voorinschrijving tegen 2/11 
   
 

5. Opstarten werkgroep 
- Koop in mei bij mij 

Opnieuw te bespreken op volgende vergadering 
- Eindejaarsactie 

Hendrik heeft prijs gekregen voor diverse lichtkranten van het merk Velleman. 
De leverancier is een Jabbekenaar namelijk Atys Electronics, Rudi Wielfaert, 
Gistelsteenweg 275 te Jabbeke. 
Prijsofferte was op basis van 30 stuks : 
1)  MML16CN   USB lichtkrant  multicolour 7x80 leds ,  88x15x9 cm ongeveer 
121€ (excl BTW) - 146,41€ (incl BTW) 
1/4 voor gemeente = 30,25€ 
1/4 voor RLE = 30,25€ 
1/2 voor handelaar (+ BTW) = 85,91€ 
https://www.velleman.eu/products/view/?id=364852 
  
2)  MML16R   USB lichtkrant,  rood, 7x80 leds,  88x15x9 cm ongeveer 
108€ (excl BTW) - 130,68€ (incl BTW) 
1/4 voor gemeente = 27€ 
1/4 voor RLE = 27€ 
1/2 voor handelaar (+ BTW) = 76,68€ 
https://www.velleman.eu/products/view/?id=372614 
  
3)   MML24CN   USB lichtkrant  multicolour 7x120leds,   118x15x9 cm       
184€ (excl BTW) - 222,64€ (incl BTW) 
1/4 voor gemeente = 46€ 
1/4 voor RLE = 46€ 
1/2 voor handelaar (+ BTW) = 130,64€ 
https://www.velleman.eu/products/view/?id=372620 
 
Voorkeur van de Raad gaat naar de multicolour lichtkranten versie 1) kleiner model  
en versie 2) groot model.  Bedoeling is de keuze tussen beide te bieden aan de handelaars. 
Aankoop op hetzelfde systeem als vroeger voor de potten met een verplichte uitstalling  
gedurende bepaalde periode en met een verplichte vaste tekst tijdens die periode.  
De handelaar zal in die periode geen bijkomende andere tekst mogen laten verschijnen in de 
lichtkrant. 
We gaan voor een objectief van 40 lichtkranten in totaal. 
Aankoopprijs zou gebeuren 25 % gemeente, 25 % Raad en 50 % handelaar + volledige BTW 
op 100 % door handelaar te betalen. 
Akkoord vragen aan de gemeente op die basis. 
 
 
 
 

https://www.velleman.eu/products/view/?id=372620


 
 
 

6. Varia 
- Koning Albertstraat : werken begonnen met nutsmaatschappijen 
- Opening buurthuis : 150 drankbonnen werden verdeeld 

Vraag of het buurthuis niet vroeger kan geopend worden op marktdagen.  Nu draait het buurthuis 
volledig op vrijwilligers 
 
 

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 16 oktober om 20u30 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 
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