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Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Sinnaeve Ann, De Smedt Annabel, Gereels Hendrik, Baillieu Jan, Hoffman Karel, Casier Lieve,  
Blomme Patrick, Deketelaere Patrick, Randon Perrine, Verhaeghe Steven, Maertens Yannick 
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Blomme Francine 
Genodigden : 
Lootens Timo, Gryson Koen  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
De Backere Davy, Verschaeve Inge, Scherrens Johan, Lambelin Luc, Schaek Luc, Allegaert Stephanie, 
Debrouwere Steven, Doom Valerie 
Gemeentelijk ambtenaar : 
Becu Mira 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan, Hendrickx Nadia, Berton Piet 
 
 
 
1. Opstelling verslag vergadering 

Gezien Inge Verschaeve niet aanwezig kan zijn wegens ziekte brengt vorige secretaris Perrine 
Randon verslag uit van deze vergadering. 
 

2. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Winterbar en wintermarktreceptie op de Kerstmarkt 
De inrichters van de winterbar Timo Lootens en Koen Gryson zijn uitgenodigd. 
Naar aanleiding van de vorige editie wordt dit jaar meer aandacht geschonken aan de problematiek 
van het lawaai.  Er zullen nu geluidwerende doeken voorzien worden.  Een gedeelte van de tent 
wordt afgesloten zodat er minder geluidsoverlast is.  De speakers zullen opgesteld staan vanuit het 
plafond i.p.v. aan de zijkant. 
De receptie voor het personeel van de gemeente gaat door op 10/01.  Receptie voor de bewoners van 
Jabbeke op 12/01. 
In het Dagelijks Bestuur werd besproken om dit jaar opnieuw een receptie te houden op zondag 
29/12. Zaakvoerder en partner worden daarbij uitgenodigd. 
Er wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd van 10 EUR per persoon. 
Voor dit bedrag kunnen de inrichters 4 drankbonnen voorzien alsook 3 hapjes. 
Hierbij wordt er opnieuw gewerkt met jetons. 
Als we de drink ’s middags houden kan dit privé zonder dat er daar andere mensen aanwezig zijn. 
Gezien er geen financiële tussenkomst is van de gemeente of de Raad voor Lokale Economie kunnen 
we nu wel werken met een inschrijvingsstop van 300 personen. 
Hierbij kan gewerkt worden met het platform “Eventbrite”.  Dat is een platform om het aantal 
inschrijvingen te limiteren.  Je moet er dan wel op letten dat je de betaling niet laat gebeuren via het 
platform om transactiekosten te vermijden. 
De Eindejaarsreceptie voor Jabbeekse ondernemers gaat door op 29/12. Onthaal tussen 11u en 14u. 
Kostendekkende bijdrage van 10 EUR per persoon. Uitnodiging beperkt zich tot de zaakvoerder en 



partner. Vanuit de oude economische kaart is een lijst getrokken van alle ondernemers met een e-
mailadres, dit geeft een totaal van 674 bedrijven (in het totaal bevat de economische kaart 1910 
bedrijven). De raad beslist om de 674 bedrijven voor dit evenement uit te nodigen via Eventbrite 
(via mail) 
 
 

4. Koop in mei bij mij 
Het Dagelijks Bestuur werkt dit uit op hun vergadering van 7/01. 
Uitwerken zoals het oude systeem van met Belgerinkel naar de Winkel met spaarkaarten. 
Een bijdrage per handelaar vragen in waardebonnen zodat we voldoende prijzen hebben. 
 

5. Eindejaardrink 27/12 op de vrijdagmarkt 
Er wordt opnieuw jenever voorzien.  Pers uit te nodigen voor het fotomoment om 12u. 
 

6. Raad van toerisme – opstart werkgroep 
Het oude toerismeboekje is niet meer up to date en moet dringend herwerkt worden. 
Lieve Casier wil de nieuwe werkgroep trekken. Contact opnemen met de cultuurfunctionaris van de 
gemeente, nl Ineke Bruynooghe om ook in de werkgroep te zitten. 
Steven Verhaeghe sluit ook aan als lid. 
Eventueel ook derden aanspreken (leden van cultuur) en andere ondernemers uit de toeristische 
sector. 
Lieve brengt telkens verslag uit binnen de Raad voor Lokale Economie. 
Toestemming vragen aan de gemeente voor de opstart van deze werkgroep. 
 

7. Leegstand 
Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.  Nadenken hoe we de problematiek 
leegstand kunnen aanpakken en ideeën aanbrengen. 
 

8. Kermis 
Jabbeekse kermis verhuist van het dorp naar het Vrijetijdscentrum. 
Dit punt kan niet besproken worden omdat er geen schepen aanwezig is. 
 

9. Voorstelling App Jabbeke 
Schepen Jan Pollet heeft gezegd dat er nog tussen januari en maart een infoavond zou zijn voor de 
handelaars over de werking van de app. 
Handleiding voor de handelaars om zich aan te melden staat ondertussen wel op de website van 
Jabbeke. 
 

10. Varia 
- Poëzie op de etalage in een andere gemeente.  Is wel mooi.  Misschien linken aan de actie Koop 

in Mei bij Mij met hieraan gekoppeld  een wedstrijdvraag voor de burger 
- Data volgende vergaderingen 

Dagelijks Bestuur dinsdag 7/01 om 20u30 
Algemene Vergadering dinsdag 3/03 om 20u30 
Dagelijks Bestuur dinsdag 5/05 om 20u30 
Algemene Vergadering dinsdag 2/06 om 20u30 
Dagelijks Bestuur woensdag 2/09 om 20u30 
Algemene Vergadering dinsdag 6/10 om 20u30 
Dagelijks Bestuur dinsdag 27/10 om 20u30 
Algemene Vergadering dinsdag 1/12 om 20u30 

- Werken in de Dorpsstraat volgen volgend jaar.  Infoavond komt nog. 
- Er zal een afgescheiden fietspad aangelegd worden langs de Gistelsteenweg tot in Gistel. 

Communicatie hierover gebeurt door het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) omdat het een 
gewestweg is. 

- Er wordt erop gewezen dat een correcte vermelding van de NACE-code van de ondernemers 
van belang is voor eventuele hinderpremie. Nakijken in de Kruispuntbank via My Enterprise. 
 

Voor verslag, 
 
Perrine RANDON 



lid Raad voor Lokale Economie 
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