
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 10.09.2014 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

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

Iedereen wordt verzocht voortaan tijdig aanwezig te zijn zodat de vergadering op tijd kan beginnen 
 

2. Goedkeuring vorig verslag 
Goedgekeurd. Eerste info-avond heeft ondertussen plaatsgehad en daarbij werd er goede 
informatie doorgegeven. 

 
3. Manden met streekproducten  

De vraag is gekomen of we niet opnieuw kunnen starten met de manden.  Voorlopig gaan we daar  
niet op in.  Probleem is dat er met bederfware waren gewerkt wordt.  Er zou een persoon hiervoor  
verantwoordelijk moeten zijn.   
 

4. Kerstverlichting 
Offertes LED-hangverlichting worden besproken.  Dit is budgettair veel te duur. 
Verlichte bloempotten waarover we voorheen reeds spraken zijn financieel wel haalbaarder.  
Patrick vraagt bij leverancier Vandervennet (Sint-Andries) offerte.  Hij vraagt ook na welke 
leverancier Sijsele hiervoor contacteerde en vraagt ook bij hen offerte. Patrick bezorgt offertes aan 
Tine. Die worden besproken op volgend Dagelijks Bestuur van 07/10. 
 

5. Infosessie “Economische kaart” in combinatie met infospreker ondernemingsloket 
Volgende infosessie met uitleg van de nieuwe website digitale economie en werking 
ondernemingsloket zal doorgaan via een ontbijtsessie. 
Die sessie gaat door op 24/10 om 7u30 in het Vrijetijdscentrum.  Sessie zou duren tot ongeveer 9u.   
Offerte ontbijt is goedgekeurd. 
De uitnodiging wordt per brief gestuurd door de gemeente. 
Pers uitnodigen. 
 

6. Wildgroei panelen/publiciteit 
- Er moet uniforme bewegwijzering zijn voor handelszaken en bedrijven buiten het centrum 
- Procedure wordt in gang gestoken voor het wegnemen van publiciteit op de openbare weg.  

Hierbij worden ook verenigingen aangeschreven. 
GAS-reglement zal toegepast worden en boete zal volgen bij hardnekkigheid. 
 
 



- Er moet wel een alternatief geboden worden voor publiciteit :  
Plakpalen of digitale borden (lichtkranten) op vaste plaatsen 
Digitale schermen zijn heel duur. 
Kostprijs 3 à 4 lichtkranten te bekijken in functie van de huidige bannerpanelen die ook heel 
duur zijn in gebruik (aanpassing/onderhoud) 
Strategische locaties kunnen zijn aan rondpunten : 

o Okay 
o Jabbeke Diapal 
o Rondpunt Cools 
o Varsenare Degrande 

Publiciteit zou soms gratis, soms betalend kunnen gebeuren waardoor de lichtkranten 
gemakkelijker gefinancierd worden.  Als voorbeeld wordt de gemeente Malle aangehaald 
waarbij er een apart systeem bestaat voor verenigingen en bedrijven. 

 
7. Varia 

- Werken aan de Gistelsteenweg tussen Varsenare en Brugge zouden doorgaan in de loop van 
2015.  Als concrete timing en uitwerking gekend is zou er een infosessie gehouden worden 
voor alle handelaars van Jabbeke 

- Dubbel verhuur van zaaltjes in het Vrijetijdscentrum.  Probleem is blijkbaar dat er nog geen 
zaalverantwoordelijke is.  Daar wordt aan gewerkt. 

- Parkeerproblematiek. Via de app “toepark” kunnen de gehandicaptenparkeerplaatsen 
gevonden worden 

- Er gebeuren blijkbaar regelmatig aanrijdingen met bussen in de Dorpsstraat 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 




