
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 03.03.2015 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Allegaert Stephanie, Blomme Patrick, Cooreman Ann, Degroote Christine, Demeulemeester Sofie, 
Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, Gereels Hendrik, Randon Perrine, Vermote Nele,  
Verschaeve Inge, Verschaeve Joeri, Warlop Philippe 
Gemeentelijk ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan  
Genodigde : 
Hostens Imara  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Baillieu Jan, Casier Lieve, Coeman Parcifal, Deketelaere Patrick, Hoffman Karel,  
Scherrens Johan  
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert, Monteyne Jacques 
 
We verwelkomen Imara Hostens, een studente Secretariaat Talen, die in het kader van haar studie een 
verslag van een vergadering moet opstellen. 
De Raad verleent haar toestemming om de vergadering bij te wonen en hiertoe een verslag op te 
stellen. 
 
Voor aanvang van de vergadering worden nog een aantal bijkomende punten gevoegd aan de agenda.  
Deze worden besproken onder punt 7 hierna. 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 04/11/2014 

Goedgekeurd zonder commentaar. 
 
2. Evaluatie kerstactie 2014-2015 verlichte bloempotten  

Er werden in totaal 48 potten verkocht.  
Het was wel jammer dat veel potten binnen bleven staan en dat het effect van de actie daardoor  
ook een beetje verloren ging. 
Handelaars hebben blijkbaar schrik dat de potten gestolen zouden worden.  
Bij sterke wind of met kerstboom zouden ze ook kunnen omvallen.  
Als je ze zwaarder maakt kan je ze ook niet gemakkelijk meer verplaatsen. 
Probleem : om echte sfeer te brengen zouden er veel meer potten moeten uitgestald worden. 
Een idee : ook particulieren eventueel de mogelijkheid bieden diezelfde potten aan te kopen ? 
Er wordt wel zeker met die actie verder gewerkt in 2015. 
De kerstactie zal verder besproken worden binnen het Dagelijks Bestuur. 
Opnieuw een prijsofferte vragen bij diezelfde leverancier voor de potten en iedereen aanschrijven  
in september.  Verder aandringen bij de handelaars dat de potten duidelijk uitgestald worden. 
 

3. Samenwerking nieuwjaarsontmoeting op 28/01 om 20u 
De receptie heeft ondertussen plaatsgevonden. 
Er was wel minder volk dan gewoonlijk.  Dit jaar ook geen dans… 
Verder geen opmerkingen. 
 

4. Evaluatie jeneverdrink op vrijdagsmarkt 2014  
Er werden een tiental flessen verbruikt.  Het was redelijk mooi weer maar koud. 
Er was echt weinig volk. 
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Dit jaar zouden we de eindejaardrink niet laten doorgaan. 
Beter een ander ogenblik uitkiezen : vb. opnieuw aan een actie op de markt koppelen. 
Pasen valt volgend jaar op 27 maart. 
We zouden opnieuw een actie marktkriebels zoals in 2014 kunnen houden. 
Die actie zou lopen van het voorjaar tot Pasen 2016. Bij de trekking dan de drink houden. 
Opnieuw vraag naar prijzen bij de marktkramers. 
 
 

5. Belgerinkel 2015 
Loopt van 25/04 t.e.m. 30/05. 
Iedereen heeft een brief ontvangen. 
Tot op heden zijn er 30 inschrijvingen. 
Normaliter nemen elk jaar 80 à 90 handelaars deel. 
Mailing uitvoeren naar de leden van de digitale economische kaart. 
Vorig mailsysteem (garage) werd afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem. 
Tine moet de aanverwante vorming nog krijgen (zeer binnenkort). 
 
Trekking belgerinkel scholen : woensdagmorgen 24/06 – juiste planning volgt nog 
Trekking belgerinkel : vrijdagavond 26/06 in het Vrijetijdscentrum om 20u 
 
Het systeem werkt dit jaar met stickers.  Deze moeten geregistreerd worden via het internet. 
Voor wie dit niet kan is er de mogelijkheid om de stickers binnen te brengen in de spaardozen.  
Hiertoe worden ze gekleefd op spaarkaarten. 
 
Prijzenpot : 
Voor de scholen : via de gemeente : per school 9 waardebonnen van 10 EUR bij de FUN 
Voor de hoofdactie :  
- 15 bonnen van 25 EUR gemeente 
- 15 bonnen van 20 EUR gemeente 
- 4 bonnen van 25 EUR Middenstand Groot Jabbeke 
- 10 bonnen van 10 EUR Unizo 
- Fiets 
- Vlaanderen Vakantieland : bon 200 EUR gemeente, bon 200 EUR Raad Lokale Economie 

 
De Raad gaat akkoord met de bon van 200 EUR 
 
Elk jaar zijn er ook bonnen van de deelnemende handelaars, doch dit vermindert elk jaar.  Tine zal 
expliciet het verzoek mailen aan de handelaars om ook bonnen te schenken voor de prijzenpot. 
 

6. Activiteiten 2015 
- Deze keer een avondsessie houden i.p.v. een ontbijtsessie 
- Idee : trendwatcher Steven Van Belleghem (heeft blijkbaar gesproken voor Unizo Veurne) 

“When digital becomes human” over de menselijke factor die belangrijk blijft om handel een 
gezicht te geven. 
Timing oktober 2015.  
Patrick Blomme probeert contact te leggen.  Tegen volgende vergadering wordt dit punt 
opnieuw besproken.   Dit wordt ondertussen al bekeken op het Dagelijks Bestuur. 

 
 

7. Diverse bijkomende agendapunten 
- We kregen de vraag van Jacques Monteyne omtrent een bijkomende 

gehandicaptenparkeerplaats rechtover bakkerij Sanders. 
Advies van de raad : wachten tot heraanleg van de Dorpsstraat 

- Werkgroep Fair Trade : voorstel om de spaaractie “Ga lekker lokaal” dit jaar opnieuw te 
houden. Oproep via economische kaart om meer producenten die duurzaam produceren te 
betrekken bij deze actie.  Timing juli en augustus. 

- Opmerking van Allegaert Stephanie n.a.v. een vergadering van de Gecoro : 
Bij lichtengeregelde kruispunten langs gewestwegen luidt blijkbaar voortaan het advies van 
het AWV dat in een strook van 200 meter (?) enkel bewoning wordt toegestaan met uitsluiting 
van commerciële activiteiten (ook vrije beroepen). 



De meeste handelaars weten echter niet dat dit opgelegd wordt.  Je dan aldus een miskoop 
doen… 
 
 

8. Varia 
Stand van zaken diverse wegenwerken : 

- werken Gistelsteenweg hadden moeten beginnen 15/03.  Echter blijkbaar moet de aannemer nog    
officieel toegewezen worden.  Bovendien zullen eerst werken aan Torhoutsesteenweg uitgevoerd  
worden.  Wellicht dus start een eind na de Paasvakantie. 

-  werken Popstaelstraat : zullen wellicht eind dit jaar aanvangen 
-  Aartrijksesteenweg : 2016 
-  Noordstraat in Zerkegem wordt nog dit jaar uitgevoerd  

 
Volgende Algemene Vergadering dinsdag 2 juni 2015 om 20u30 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 




