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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

AANWEZIG: 

Dinsdag 6 september om 20 uur, in zaal Bakenbos van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Steven Benats, Claude en Nattaya De Winter, Silke Lischetzki, 

Claude Loits, Carine Vanderlinden, Henri Vanderlinden, 

Monique Vandervaeren, Elke Flamey, Marc Wauters, 

Catherine Vanlaethem, Ilse Hardie, Leden 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

Bram Wouters, afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening 

Tessa Hemeleers, secretariaat 
 

VERONTSCHULDIGD: Tinne Kunnen, Elsbeth Laureys, Kim Vanderstraeten, Gaby 

Willems, Leden 
 

 

1. TOELICHTING ‘HANDELSGIDS’ – LUC VERHEYDEN. 

Luc Verheyden licht kort de geschiedenis van ‘Handelsgids’, de portaalsite voor handelaars, 

toe. Handelsgids.be is gestart in 2001 en bestaat reeds 15 jaar. Google is hierbij een 

belangrijke factor. Handelsgids zorgt ervoor dat handelaars bovenaan komen te staan bij 

een zoekactie op Google. Binnen de website staan alle handelaars gegroepeerd per 

gemeente, met hun openingsuren.  

Handelaars kunnen zich ook gratis inschrijven op de website en hebben de mogelijkheid 

om hun basisgegevens zelf aan te passen. Deze aanpassingen komen ook in de nieuwbrief.  

Handelsgids beloont de klanten met een lente-actie en een eindejaarsactie. Ook wordt er 

een verkiezing van de ‘Vriendelijkste handelaar van de gemeente’ gehouden. E-

mailadressen van klanten die deelnemen aan deze actie worden opgeslagen en kunnen 

worden opgevraagd.  

Verschillende statistieken kunnen worden bekeken, zoals bvb. ‘hoe vaak wordt de 

informatie over mijn handelszaak bezocht?’ Ook een overzicht van de trefwoorden waarop 

een zoekactie wordt toegepast kan worden weergegeven, op basis hiervan kunnen 

handelaars hun informatie aanpassen. 

Overijse werkt reeds samen met de Handelsgids. 

De nieuwe website zal naar de toekomst toe worden uitgewerkt in vier talen. 

Meer informatie kan worden teruggevonden in de brochure of door contact op te nemen 

met Luc Verheyden via luc@handelsgids.be. 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN. VERGADERING 22 JUNI 2016. 

Het verslag van de vergadering van 22 juni 2016 wordt goedgekeurd. 

Henri Vanderlinden laat weten dat Jenny Denayer gedurende de werken, haar parking ter 

beschikking wil stellen aan de gemeente. Dit gratis, mits de gemeente instaat voor het 

onderhoud van de parking. Hiervoor dient nog een verdere overeenkomst te worden 

opgesteld. 
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3. INFORMATIE VERGOEDINGEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN. 

Toelichting door Tessa betreffende de maatregelen door Agentschap Innoveren en 

Ondernemen en het Vlaamse Gewest.  

De PowerPoint die wordt gebruikt zal ook worden doorgestuurd naar de Leden van de Raad 

voor Lokale Economie. 

Henri Vanderlinden merkt op dat de vergoedingen zich sterk richten op de toegankelijkheid 

van klanten tot de handelaars, maar wat met de leveranciers (grote vrachtwagens, maar 

ook kleine spoedleveringen)? 

Verder zijn er nog enkele vragen omtrent de werken aan het Gemeenteplein zelf.  

Claude Dewinter vraagt of er een vertegenwoordiger kan worden aangesteld, vanuit de 

RLE, die betrokken wordt bij de besprekingen rond de werken aan het Gemeenteplein. 

Steven Benats, alsook de andere leden, geven aan dat er reeds enkele algemene 

vertegenwoordigers zijn aangesteld, binnen het dossier ‘Werken Gemeenteplein’. Dit 

dossier is nog steeds lopende en zodus ook hun mandaat.  

Claude Dewinter heeft eerder het gevoel dat deze communicatie stroef verloopt, daar er 

geen terugstroom van informatie plaatsvindt naar de handelaars en/of de leden van de 

Raad voor Lokale Economie.  

Tot nu toe zijn er echter ook geen nieuwe elementen met betrekking tot de werken op het 

Gemeenteplein.  

Carine Vanderlinden stelt voor deze vertegenwoordigers uit te nodigen op een volgende 

vergadering. 

 

4. VERKIEZING DAGELIJKS BESTUUR. 

Silke wil Carine Vanderlinden ondersteunen in haar taak als penningmeester. Carine 

Vanderlinden wil haar hierop voorbereiden, zodat Silke deze taak na verloop van tijd 

volledig op zich kan nemen. Claude Loits stelt zich kandidaat als ondervoorzitter. 

 

5. VERGADERING 16 JUNI ‘DAG VAN DE KLANT’ – BESPREKING. 

Carine Vanderlinden gaf te kennen dat UNIZO voor haar weinig gekend was. Hierbij wordt 

een voorstel gedaan om een spreker uit te nodigen vanuit UNIZO Druivenstreek, zo kunnen 

de leden zelf beslissen of ze zich hierbij willen aansluiten. Wim Laureys wil dit komen 

voorstellen. Carine Vanderlinden kent ook Ruben Peeters, hij kan hiervoor ook worden 

gecontacteerd. 

Wat betreft de Dag van de Klant zal er enerzijds gratis promomateriaal (affiches, 

raamstroken en stickers) worden verspreid voor de deelnemende handelaars, daarnaast 

wordt een promotiecampagne in het Streekblad georganiseerd. Dit alles voor een tarief 

van 32,50 euro voor leden en 65 euro (excl. BTW) voor niet-leden. 

 

6. DRUIVENFESTIVAL – RECLAMESTOET/LICHTSTOET - BESPREKING. 

Silke en Carine hebben zich ingezet voor de sponsoring van de lichtstoet. De affiche van 

de lichtstoet was opnieuw een uitvergrote foto van de winnaar van vorig jaar. Dit jaar zijn 

er ook meer deelnemers dan vorig jaar, met ongeveer 2500 euro inkomsten. 

Carine Vanderlinden vraagt om aanwezig te mogen zijn op de vergadering met de politie 

omtrent de reclamestoet.  

Enkele deelnemers kregen de toelating om gratis deel te nemen, namelijk de brandweer, 

Ijsedal en deelnemers die Belgische druiven uitdelen. 
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In totaal zijn er ongeveer 28 inschrijvingen, wat een hoog aantal is. De meeste deelnemers 

met één wagen, maar enkele met meerdere wagens. 

Handelaars van Hoeilaart die zowel deelnemen aan de reclamestoet als aan de lichtstoet 

krijgen 25 euro terugbetaald vanuit de Raad voor Lokale Economie. In totaal wordt 

gerekend op 5000 euro inkomsten.  

De huidige stand van de rekening is 9000 euro (inclusief deze inkomsten). 

Carine stelt de vraag of er opnieuw 600 euro zal worden uitgekeerd aan de acht 

verenigingen. De raad voor Lokale Economie gaat hiermee akkoord.  

De uit te keren cheques zullen worden afgegeven op de receptie van de Raad voor Lokale 

Economie. Niet enkel de leden zullen worden uitgenodigd, maar ook de handelaars. 

 

7. VARIA – BESPREKING AGENDA VOLGENDE ZITTING. 

Bespreking werken Gemeenteplein 

Met betrekking tot de werken aan het Gemeenteplein stelt Elke Flamey in naam van Tinne 

Kunnen (afwezig) voor om de blauwe zone op de parking van de Delhaize uit te breiden, 

met beperkt parkeren voor een periode van twee uur in plaats van drie uur. Ook vraagt ze 

om het wegje naar het Gemeenteplein beter aan te duiden. Henri Vanderlinden merkt op 

dat hier rekening moet worden gehouden met de bewoners. Steven Benats vraagt om dit 

te bekijken gedurende de werken (dit voorstel houdend als optie). 

Tinne Kunnen vraagt ook om tijdelijk blauwe lijnen op de straat te schilderen, richting de 

parking. Henri geeft aan om enkel verkeersborden te gebruiken.  

ADVIES: De Raad voor Lokale Economie adviseert om tijdens de werken de 

verkeersborden goed op te volgen en aan te passen waar nodig. De RLE 

benadrukt ook het belang van deze toegangswegen en de parkeerplaatsen en wil 

graag een duidelijk beeld van het aantal parkeerplaatsen. Hierover zal een brief 

worden opgemaakt, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Joris benadrukt dat alle informatie steeds moet worden verspreid. In ‘Hier Hoeilaart’ zal 

telkens een vaste pagina worden voorbehouden omtrent de parking gedurende de werken. 

De RLE stelt ook voor om een scherm te voorzien met logo’s van de handelaars. De 

lichtkrant heeft deze optie niet en kan gedurende de werken niet blijven staan op het 

Gemeenteplein. 

Kerstmarkt 

De kerstmarkt op de Mariënparking wordt niet meer georganiseerd vanuit de gemeente. 

Ook de kerstcadeautjesmarkt in de Koldam gaat niet meer door. Carine Vanderlinden 

vraagt om een datum af te spreken. 

Het Gemeenschapscentrum Felix Sohie werd gereserveerd voor de organisatie van een 

kerstmarkt, al is het niet duidelijk wie dit zal organiseren. Tessa zal dit nakijken en 

navragen. Indien het GC Felix Sohie beschikbaar is, wil de RLE hier graag een optie op 

nemen. Indien mogelijk, de cafetaria en de serre. 

Hierover zal een kleine groep samenzitten tijdens de laatste week van september. Datum 

wordt vastgelegd op woensdag 28 september, om 20 uur, in het Duivelcafé. 

Diner RLE 

De uitnodiging zal worden verstuurd samen met het verslag. Er wordt afgesproken eerst 

te bekijken wie zal deelnemen, daarna zal het restaurant worden bepaald. De datum wordt 

vastgelegd op woensdagavond 23 november 2016. 

Veiligheid in winkels, bedrijven, etc. 

Henri stelt voor om de veiligheidsvoorschriften in winkels, bedrijven, etc. te bespreken. De 

Raad gaat hiermee akkoord. Er zal contact opgenomen worden om samen te zitten met de 
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voorzitter van de RLE Overijse en Huldenberg om na te gaan of zij hierin ook interesse 

hebben. Henri stelt voor om een spreker uit te nodigen op de vergadering.  

Hoeilaart-app 

Carine vraagt om een evaluatie van de Hoeilaart-app. Zij heeft hierin veel geld 

geïnvesteerd. Er wordt gevraagd 1000 euro te betalen voor een contract van twee jaar. 

Joris stelt voor om hieromtrent een advies te formuleren met betrekking tot een 

tussenkomst van de gemeente. Greta zal worden uitgenodigd om de evaluatie van deze 

app. te komen toelichten.  

Carine zal ook de financiële stand van zaken toelichten wat betreft de Raad voor Lokale 

Economie. 

Ook Hoeilaart Bruist dient te worden besproken. 

Een nieuwe vergaderdatum wordt vastgesteld op 12 oktober 2016 om 20.00 uur. 

 


