
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE

VERSLAG VERGADERING
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE
dd. 04.06.2019

Locatie: Gemeentehuis Jabbeke

Aanwezig :
Stemgerechtigde leden :
Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Deketelaere Patrick, Gereels Hendrik,  Hoffman Karel, 
Randon Perrine, Scherrens Johan
Gemeentelijk  ambtenaar :
Becu Mira
Niet stemgerechtigde leden :
Pollet Jan, Hendrickx Nadia, Berton Piet

Afwezig of verontschuldigd :
Stemgerechtigde leden :
Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Cooreman Ann, Degroote Christine, Demeulemeester Sofie, 
Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, Keirsebilck Matti, Verschaeve Inge, Verschaeve Joeri
Niet stemgerechtigde leden :
Casteleyn Frank, Orbie Geert

1. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

2. Kandidaturen nieuwe Raad voor Lokale Economie
De kandidaturen moesten binnen zijn voor 20/05.  De oproep werd gelanceerd via de 
activiteitenagenda en op de site van de gemeente.  Er werden weinig kandidaturen ingediend.  Vele 
aanwezige leden hebben de oproep niet gezien en betreuren de gebrekkige communicatie. 
Daarom wordt het voorstel gelanceerd dat de kandidaturen nu nog per mail worden ingediend 
uiterlijk tegen 14/06. Ofwel kunnen deze wel nog aanvaard worden voor de eerste 
installatievergadering en kan er direct gestart worden met de definitieve samenstelling met alle 
kandidaturen tot 14/06.
Als de kandidaturen na 20/05 als te laat beschouwd worden kan op de eerste vergadering beslist 
worden – met een ad interim voorzitter – om alle bijkomende kandidaturen te aanvaarden en de 
bestuursverkiezing te houden in de volgende vergadering.

Er worden daarom alvast 2 vergaderingsdata gepland :
17 september 2019 om 20u30
22 oktober 2019 om 20u30

3. Bespreking kerstversiering
Er worden enkele voorbeelden getoond.  Voorkeur gaat naar verlichte versiering plat tegen de 
gevel.  Bedoeling om voor twee jaar te huren.
Perrine vraagt aan de firma Verstraete of ze iets kunnen uitwerken voor een 40-tal handelaars.
Patrick vraagt de gegevens van een raamschilder op voor het eventuele schilderen van een etalage 
voor andere activiteiten.

4. Plaatsing automaten op het openbaar domein – consessievergoeding ?
De Raad wenst zich te onthouden over dit punt.  Er is geen standpuntinname.



5. Ik koop lokaal bij een winkelier van hier i.p.v. Koop in mei bij mij
De actie is een kleurwedstrijd die loopt van 1/06 t.e.m. 29/06.  De handelaars kunnen de 
kleurplaten krijgen via de gemeente ofwel inschrijven op de website ikkooplokaal.be
Op de site kan je ook de kleurplaten downloaden.
De bedoeling is dat de kleurplaten in de etalage worden opgehangen. Na de actie stuurt de 
handelaar de kleurplaten terug naar Ondernemerscentra West-Vlaanderen.
Daaruit worden dan een aantal winnaars geselecteerd die tickets winnen voor Bellewaerde of een 
gezelschapsspel.

6. Varia
- Ventilus traject hoogspanning.  Voorstel ondergronds.

Er zijn een aantal infomarkten.  Deze van Jabbeke gaat door op 18 juni in het VTC tussen 16u 
en 20u. Meer info terug te vinden op de site van Jabbeke.

- Heraanleg Dorpsstraat Jabbeke.  Voorlopig is er nog geen consensus of het gedeelte tussen 
garage Cools en kerk éénrichtingsverkeer wordt of tweerichtingsverkeer blijft.

- Zomerbar Verde Lounge.  Muziek in openlucht is luid.  Volume moet gecontroleerd worden 
en er moet opgetreden worden zodat ze zich aan de regels houden m.b.t. nachtlawaai.

- Marktkramers dichter bij elkaar plaatsen.

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 17 september om 20u30

Perrine RANDON
Secretaris Raad voor Lokale Economie


