
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 26.11.2013 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie-Rose, Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Coeman Parcifal,  Degroote Christine, 
Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, Gereels Hendrik, Hoffman Karel, Randon Perrine, Scherrens 
Johan,  Verschaeve Joeri, Warlop Philippe 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan, Monteyne Jacques 
Gemeentelijk ambtenaar : 
Rosseel Tine 
  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Allegaert Stephanie, Deketelaere Patrick, Vermote Nele, Verschaeve Inge 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
2. Algemene items  

 Digitaal uitnodigen van de Raad voor Lokale Economie 
Uitnodiging voor de vergadering zal voortaan per mail en niet meer per post gebeuren 
Tine verzendt dan ook terzelfder tijd elektronische afspraak vergadering zodat dit eventueel 
geïntegreerd kan worden in Outlook. Bedoeling is dan wel dat we geen antwoord “accepteren” 
sturen.   

 Voorstel van de data algemene vergadering Raad voor Lokale Economie in 2013-2014 
Principe is dat vergadering telkens 1ste dinsdag van de maand zou plaatshebben 
Vastgelegde data : 4/02/2014, 03/06/2014, 04/11/2014 telkens om 20u 
Data vergaderingen Dagelijks Bestuur nog vast te leggen.   

 Ideeën voor het programma van de Raad voor Lokale Economie 
- Belgerinkel naar de winkel : het is nog te vroeg voor de inschrijving 

Graveeractie als start : graveren geeft problemen bij aluminiumframe. 
Als alternatief werken met stickers ?  
Maar iedereen kan toch al een gratis fietstattoo aanvragen via e-loket op site gemeente.  
Beter is een extra attentie voorzien nl. een extra trekking uit elke doos van elke handelaar. Zou 
komen op 85 stuks. Voorstel set led-lichten. Prijs hiervoor vragen bij de Jabbeekse 
fietshandelaars 
Voor belgerinkel scholen : regenponcho ? 

- Ondersteuning markt – acties + drink laatste marktdag 
Drink op laatste vrijdag van het jaar nl. 27/12 van 11u tot 13u 
Ok opnieuw jeneverstand. Tine zorgt voor banner en jenever. Parcifal laat partytent bezorgen 
bij Johan. 
Perstekst voor afsluitmoment te voorzien door Perrine 
Uitwerking spaaractie markt te plannen op volgende vergadering  
Vb. maandelijkse trekking houden tijdens kalmere periode september tot maart 

 



3. Beleidsnota Gemeente Jabbeke 2013-2019 
Gezien de krappe timing waarbinnen het verslag van de raad moet ingediend worden is er 
overeenkomst om over de beleidsnota een apart verslag in te dienen. 
De tekst van dit afzonderlijk ingediende verslag wordt hierna overgenomen :  
 
Als adviesraad Raad voor Lokale Economie werden we verzocht om ons advies over te maken met 
betrekking tot de beleidsnota aangaande de lokale bedrijvigheid. 
De adviesraad kwam hierover samen op dinsdag 26 november 2013 en formuleert volgend advies : 
De hoofdprioriteit van de raad is communicatie : 
- Efficiënte website nl. een digitaal huis waar de ondernemer zich thuis voelt 
- Aanspreekpunt binnen de gemeente waarbij de ondernemer terecht kan voor antwoorden 
Voor wat de detailhandelsvisie betreft wenst de raad dat die zich niet zou beperken tot de 
dorpskern van Jabbeke maar zou uitgebreid worden tot Groot Jabbeke. 
Parkeerbeleid blijft belangrijk. 
  

4. Kerstsfeer Groot-Jabbeke 
Middenstand en Unizo hebben idee uitgewerkt om in samenwerking met de Jabbeekse scholen 
kerstversiering te plaatsen in Groot-Jabbeke. 
Er zouden 100 kerstbomen geplaatst worden (15 EUR/stuk) . 
De leerlingen van de scholen maken papieren kerstbollen.  
De kerstballen worden in de bomen gehangen door de leerlingen. 
Bomen worden dan verdeeld. Bedoeling is dat bij elke handelaar een boom buiten geplaatst wordt. 
Gemeente zou 50 % sponsoren. 
Vraag of Raad voor Lokale Economie overige 50 % wil bijdragen. 
Akkoord, maar ervan uitgaan dat dit niet noodzakelijk een jaarlijks terugkerende actie is. Budget 
laat dit niet toe. Eerst evalueren.  Eventueel naar toekomst toe een kleine bijdrage vragen aan de 
handelaars. 
 

5. Rondvraag rond voorstellen voor info-avonden 
- Internet voor handelaars en sociale media 
- Digitale economische kaart 
- Trendwatcher : commerciële innovatie 
- Soort toneelvoorstelling : hoe ben ik een slechte verkoper ? 
- Coach – vb. Johan De Lille – die over verschillende onderwerpen kan spreken 
Tegen volgende AV nog ideeën verzamelen 
 

6. Varia 
- Fietslaadpalen.  Zouden deze niet beter geplaatst worden bij toeristische knooppunten ? Of 

horeca ?  
Alternatief : budget spreiden bij handelaars waar er kan opgeladen worden ? 

- Infomap voor nieuwe inwoners met eventueel gegevens/documentatie van de handelaars. 
Te bekijken tegen volgende vergadering 

- Werkgroep toerisme  
- Fairtrade : titel wellicht begin 2014 
- Ann Cooreman heeft haar kandidatuur gesteld en wordt aanvaard als nieuw lid 
- Dagelijks Bestuur : volgende vergadering op 7/01/2013 om 20u. Dan ook de data evalueren 

van de volgende vergaderingen. 
 
 
Voor verslag, 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 
 
 


