
 
 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 15.03.2022 

 
Locatie: gemeentehuis Jabbeke 

Stemgerechtigde leden:  
Aanwezig: Patrick Blomme, Lieve Casier, Baillieu Jan, Karel Hoffman, Hendrik Gereels, Verhaeghe 
Steven, Steven De Brouwere, Ann Sinnaeve, Valerie Doom 

Afwezig: Davy De Backere, Luc Lambelin, Luc Schaek, Patrik Deketelaere, Annabel Desmedt 

Verontschuldigd: Inge Verschaeve, Stephanie Allegaert, Johan Scherrens, Perrine Randon, Christine 
Degroote, Yannick Maertens 

Niet stemrechtigde Leden:  

Aanwezig: Chris Bourgois  

Gemeentelijke ambtenaar: Mira Becu 

Afwezig: Piet Berton, Francine Blomme 

Verontschuldigd: Nadia Hendrickx 

 

  

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Sprookjeswandeling verhaal + paasraap 

Tijdens de paasperiode (zondag 20 maart tem zondag 17 april) is er in Jabbeke een leuke 
verhalentocht. Er zijn 25 panelen terug te vinden bij de lokale handelaars over de vijf 
deelgemeenten. Het verhaal dat tijdens deze tocht verteld wordt, is geschreven door Onno van 
Gelder met tekeningen van Henk Devynck. Het gaat over een meisje Annie en een jongen Jeroen 
die wat ‘eigenaardig’ zijn en een gouden paasei moeten zoeken naar aanleiding van een 
wedstrijd. De verhaallijn sluit goed aan bij de paasperiode, maar ook het thema ‘pesten’ 
waarrond afgelopen periode veel aandacht aan werd besteed. Op die manier wordt het 
onderwerp bespreekbaar en kan het tijdens de tocht een gesprek op gang brengen. Een leuk 
detail is dat het verhaal speciaal voor Gemeente Jabbeke geschreven werd en zich ook afspeelt in 
eigen gemeente. De verhalentocht start aan het Vrijetijdscentrum in Jabbeke en loopt over een 
bewegwijzerd traject van 28 km. Hierbij worden alle deelgemeenten aangedaan. Deelnemen kan 
volledig gratis! Het traject is terug te vinden op de gemeentelijke website 
(www.jabbeke.be/link/verhalentocht) of via flyers bij de deelnemende handelaars. Aan de 
verhalenwandeling wordt ook een zoektocht gekoppeld. Onderweg zullen er letters te vinden zijn 
bij lokale handelaars. Met deze letters kan een zin gemaakt worden, die je toegang geeft tot een 
verborgen website. Op deze website www.jabbeke.be/link/(vul aan met de geheime zin) kan je 
inschrijven voor de paaseierenraap dat doorgaat op maandag 18 april in het Maskobos van 10u 
tem 12u. Er kunnen 150 kinderen op zoek gaan naar paaseieren en hun mandje vullen met 
chocolade. Wie 10 eitjes gevonden heeft mag een zakje snoep afhalen. Het is een ideale uitstap 
om in de paasvakantie, te voet/fiets of auto - alleen of met kinderen en volledig coronaproof te 
ondernemen. 

http://www.jabbeke.be/link/verhalentocht


3. Werken Dorpsstraat 

Doorgang Kapellestraat/Dorpsstraat zou voor begin april voorzien zijn. 
Voorstel officiële opening Dorpsstraat/Kapellestraat -  zondag 24 april 2022  
 

4. Someflex  

Someflex, een platform van het Socialemediaburo dat de handelaars toegang tot korte & 
toegankelijke videolessen gaf.  
Gemeente Jabbeke bood hierop haar ondernemers 1 jaar gratis online leertraject Someflex aan. 
Het initiatief was een succes bij de handelaars. 
Einde contract: vanaf 8 juni 2021 tot 8 juni 2022.  
 

5. Kandidatuurstelling Raad Lokale Economie nieuwe leden  

De RLE gaat akkoord met de kandidatuurstelling van mevr. Sierens Hilde en mevr. Thalitha Annot.      

ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE:  

Het schepencollege gaat akkoord met de kandidatuurstelling van 2 nieuwe leden, op de eerstvolgende 
algemene RLE van 7 juni zullen mevr. Sierens en mevr. Annot uitgenodigd worden. 

 

6. Maand van de markt. 

Volledige maand april – elke vrijdagmarkt (5 weken) 
Per aankoop ontvangt de klant een invulkaart van de marktkramer 
NIEUW: fysieke spaaractie wordt aangevuld met digitale spaaractie (scannen van QR-code) - hiervoor 
wordt een gratis app ontwikkeld 
De invulkaarten worden gedeponeerd in een wedstrijdurne 
Per markt worden telkens een aantal winnaars uitgeloot 
Het aantal prijzen wordt door de stad/gemeente bepaald: 
Jabbeke heeft 3 x 100€ vakantiecheque Logeren in Vlaanderen 
Prijsuitreiking zal doorgaan op vrijdag 26 april om 12u. op de markt zelf. 
 
ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE:  

Het schepencollege gaat akkoord voor de publicatie op FB Jabbeke 

 

7. Ik koop lokaal campagne - ambassadeur 2022  

Handelaars kunnen hun inschrijven tussen 1 maart en 1 april via www.ikkooplokaal.be. De 
ingeschreven handelaar komt op de website van “Ik koop lokaal” en voeren campagne bij hun 
klanten. Digitaal promotiemateriaal kunnen ze downloaden op “www.ikkooplokaal.be” 
De campagne wordt ook bekendgemaakt via sociale media, televisie en via lokale kranten. 
Consumenten kunnen op hun handelaar stemmen (via de website, facebook en Instagram) 
van “13 april t.e.m. 10 mei”. 
De winkelier met de meeste stemmen zal uiteindelijk uitgeroepen worden tot  “Ik koop lokaal” 
ambassadeur van zijn stad of gemeente. 
De finale is voorzien op 2 juni waarop alle ambassadeurs bekendgemaakt worden. Die avond wordt 
ook de provinciale Ambassadeur verkozeninvullen 

http://www.ikkooplokaal.be/


 
ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE:  

Het schepencollege gaat akkoord voor de publicatie op FB Jabbeke 

  
 

8. Gastspreker Arnout Van Den Bossche "Burn out voor beginner 

Voorstel (budget/kosten) zullen opgemaakt worden door schepen Bourgois 

9. Varia 

Handelaar in de kijker – maandelijks of per kwartaal? 

 

Volgende datum voor dagelijks RLE: 26/04/2022 

Inge Verschaeve 

Secretaris Raad voor Lokale Economie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


