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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

Woensdag 7 maart om 19.30 uur, in zaal Bakenbos van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

AANWEZIG: Silke Lischetzki, Claude Loits, Jeanine Lauwers, Henri 

Vanderlinden, Elke Flamey, Catherine Vanlaethem en Joachim 

Riedel, Yves en Isabelle Vanstallen, leden. 

 Tessa Hemeleers, secretariaat  

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

VERONTSCHULDIGD Steven Benats, Ilse Hardie, Tinne Kunnen, Jan en Sofie 

Neyens-Stroobants, Jan Vanderstraeten, Kim Vanderstraeten,  

leden. 

 

1. DATA VERGADERINGEN RLE 2018. BESPREKING. 

Het secretariaat krijgt vaak de vraag wanneer de komende vergadering zal plaatsvinden. 

Ook enkele leden geven aan die vraag te krijgen. Vaak van geïnteresseerden die op de 

vergadering een eenmalige toelichting willen komen geven of een vraag wensen te stellen 

aan de RLE. Indien het voor hen niet mogelijk is om op de eerstkomende vergadering 

aanwezig te zijn, dienen zij te wachten tot de volgende vergadering op een nieuwe 

vergaderdatum.  

De RLE is ook één van de weinige adviesraden die tot nu toe geen jaaragenda heeft 

vastgelegd. Vandaar komt het voorstel om 3 of 4 vaste vergaderingen in te plannen voor 

2018 (op basis van grote gebeurtenissen en acties). Indien nodig kunnen daar data aan 

toegevoegd worden. 

De Raad voor Lokale Economie gaat akkoord met volgende data: 

Woensdag 28 maart 2018, agendapunten:  

- Infosessie Cibercrime politie? (aanwezigheid na te vragen bij de politie). 

- ‘Ik koop in Hoeilaart’, aangepaste actie (akkoord voorstel van werkgroep). 

- Meifeesten. 

Dinsdag 5 juni 2018, agendapunten: 

- Organisatie lichtstoet. Verdeling van de taken.  

- Bespreking Druivenfestival en reclamestoet. 

- Herhalen van de ‘Ik koop in Hoeilaart’ actie. 

Woensdag 10 oktober 2018 

- Evaluatie lichtstoet en Druivenfestival. 

- ‘Hoeilaart Bruist’. 

- Voorbereiding nieuwjaarsreceptie. 

- Kerstmarkt. 

- Vastleggen vergaderdata 2019. 

 

 

 



Pagina 2 van 5 

2. DATUM NIEUWJAARSRECEPTIE RLE 2019. BESPREKING. 

De nieuwjaarsreceptie in januari 2018 was opnieuw een succes. Echter waren er opnieuw 

weinig gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen 

aanwezig. Dit omdat de receptie opnieuw op de laatste maandag van de maand werd 

georganiseerd en dit samenvalt met de gemeenteraad van januari. Vanuit het bestuur werd 

gevraagd aan de Raad voor Lokale Economie om opnieuw te bekijken of de receptie in 

2019 op een andere maandag zou kunnen plaatsvinden. Zo is het ook voor het 

gemeentebestuur mogelijk om aanwezig te zijn.  

De cafetaria is momenteel nog vrij op alle maandagen in januari. De Raad voor Lokale 

Economie beslist om de nieuwjaarsreceptie te laten plaatsvinden op 21 februari 2019. 

Tessa reserveert de cafetaria hiervoor. 

 

3. AFWIJKING ZONDAGOPENING. BESPREKING. 

Zoals toegelicht op de vergadering van 22 november 2017 (ook opgenomen in het verslag, 

laatste variapunt) zijn kleinhandelaars onderworpen aan een wekelijkse rustdag. 

Er zijn hierop twee soorten afwijkingen toegelaten: 

1. De gemeente kan in totaal een afwijking toelaten voor 15 weken per jaar, wat betreft 

de wekelijkse rustdag. In dit geval gaat het college van burgemeester en schepenen 

akkoord dat er tijdens die week geen sluitingsdag plaatsvindt. (vb.: zondagopening). 

2. Wat betreft de wekelijkse sluitingsuren kan de gemeente eveneens 15 dagen per 

jaar een uitzondering toestaan (vb.: voor een uitzonderlijke laatavondopening). 

Beide toelatingen gelden voor heel Hoeilaart, of een te verantwoorden deel ervan 

(vb.: kernwinkelgebied). Het gaat dus niet om 15 afwijkingen per handelszaak.  

Voorstel om hier al enkele van vast te leggen en de handelaars hiervan op de hoogte te 

brengen. Zo kan iedereen hier rekening mee houden en kan er eventueel via de 

gemeentelijke kanalen publiciteit rond gemaakt worden. 

Handelaars zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen. Maar indien ze op een andere 

dag/week een afwijking willen bekomen, dienen ze dit opnieuw aan te vragen. 

Op de vergadering van 22 november werd gezegd dat er best enkele data door de RLE 

reeds werden vastgelegd (zoals met de eindejaarsperiode), vandaar dat dit punt opnieuw 

wordt besproken. 

Comeos organiseert een nationaal ‘Weekend van de Klant’, hiervoor vragen zij aan het 

gemeentebestuur om een uitzondering toe te staan in het weekend van zaterdag 6 en 

zondag 7 oktober. Het gemeentebestuur stelt hierbij dan ook de vraag aan de Raad voor 

Lokale Economie. De Raad voor Lokale Economie wenst hier geen uitspraak over te doen 

en deze vraag te stellen rechtstreeks aan de handelaars, via e-mail. 

 

4. OVERLEGMOMENT ZELFSTANDIGEN. SAMENSTELLEN WERKGROEP. 

Dit punt werd aangehaald door Steven Benats in de variapunten van de vergadering van 

22 november 2017. Steven ving dit onderwerp op tijdens de receptie van Unizo 

Druivenstreek. 

Steven kon echter zelf niet aanwezig zijn op de vergadering en vroeg om Christophe 

Huyberechts van Worktools aan te spreken om naar de vergadering te komen. Christophe 

was zeker bereid om te komen, maar had reeds een afspraak met een klant gepland. 

Echter kon hij dit punt telefonisch kaderen. De frustraties die heersen bij verschillende 

zelfstandige stielmannen zijn de volgende: 

- De RLE is te veel gericht op de winkels rond het centrum; 
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- Vanuit de gemeente wordt veel ingezet op horeca promotie, maar voor zelfstandigen 

zijn er weinig initiatieven. 

- Weinig initiatieven uitgewerkt voor stielmannen (hebben ook vragen omtrent parking, 

enz.). 

Tessa gaf reeds aan dat zowel de RLE als het college bereid zijn om naar hun 

bekommernissen te luisteren, maar laat wel weten dat zij momenteel niet op de hoogte 

zijn van wat deze bekommernissen concreet inhouden.  

De RLE is akkoord om een avond te organiseren, gericht op zelfstandigen. Verschillende 

leden opperen voor een avond in een ‘luchtige sfeer’, zoals een netwerkavond. Dit is 

laagdrempelig. De belangrijkste bekommernissen kunnen worden besproken tijdens dit 

netwerkmoment, maar het is vooral belangrijk dat zelfstandigen te weten komen waar ze 

terecht kunnen met vragen én wat de werking van de Raad voor Lokale Economie inhoudt. 

Claude Loits denkt hierbij aan een afterwork. Elke geeft aan dat het inderdaad moet gaan 

om een netwerkmoment in ‘luchtige sfeer’, maar dat dit wel professioneel moet worden 

aangepakt. Er moet worden gedacht aan naamkaartjes, iets om te eten/te drinken, 

eventueel een spreker uitnodigen. 

Dit concept zal verder uitgewerkt worden door de werkgroep. Christophe Huyberechts, 

Isabelle Vanstallen, Henri en Elke willen hierover samenzitten. Henri vraagt om contact op 

te nemen met Christophe om te vragen wanneer het voor hem mogelijk is om hierover 

samen te zitten. 

5. IK KOOP IN HOEILAART. NIEUWE ACTIE. SAMENSTELLEN WERKGROEP. 

De actie wordt reeds in uitvoering gebracht op de Meifeesten, vandaar dat dit zo snel 

mogelijk moet worden uitgewerkt.  

De Raad voor Lokale Economie is akkoord dat het concept van de badges blijft behouden. 

Er dient enkel een nieuw alternatief te worden gezocht om een groter publiek te bereiken. 

Volgende leden geven zich op als lid van de werkgroep: Silke, Joris, Catherine, Joachim. 

De werkgroep komt samen op 21 maart om 19.30 uur en rapporteert aan de volledige 

raad op de eerstkomende vergadering. 

Ideeën: fotobooth op meifeesten, selfie-actie (van de ouderen zelf, als handelaar, een foto 

trekken), 2 fotografen of meerdere om de winnende badges te trekken, sociale media 

betrekken (instagram, facebook, enz.), nieuw ontwerp van de badge laten maken bij de 

serrist, het logo van de RLE in de kijker zetten, enz. 

Tessa kijkt na wat het voorziene budget is in 2018 en wat de prijs van de bestelde badges 

was in 2017. Afhankelijk hiervan wordt gekeken hoeveel stuks zullen worden besteld voor 

beide evenementen (Meifeesten en Druivenfestival) samen en hoeveel waardebonnen 

zullen worden uitgereikt. 

6. VARIA. 

A. Elke Flamey wil graag meer inzetten op het zichtbaar maken van de RLE. Dit door meer 

netwerkmomenten te organiseren en minder vergaderingen in te lassen. Zo blijft 

deelname aan de Raad voor Lokale Economie haalbaar en toegankelijk voor iedereen. 

De andere leden gaan hiermee akkoord en er wordt voorgesteld om samen iets te gaan 

drinken op de Meifeesten, waarbij iedereen de T-shirt van de RLE aandoet. Er wordt 

voorgesteld om hiervan foto’s te trekken en op sociale media te posten. 

B. Henri vraagt of de parking op het Gemeenteplein opnieuw kan worden ingenomen. 

Tessa geeft aan dat hieromtrent reeds een antwoordbrief werd verstuurd, waarbij 

gevraagd werd om voorlopig enkel het advies van het studiebureau te volgen. Deze 

parking zal worden opengesteld, wanneer de terrassen van de horecazaken worden 
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uitgestald. Hier zal gewerkt worden met een zomerregime. Joris stelt dan ook voor om 

pas een advies uit te schrijven na dit zomerregime, met de vraag om dit ook toe te 

passen in de winter. 

C. Verschillende handelaars geven aan dat het vrijdag heel gevaarlijk was op de stoep van 

het Gemeenteplein. Er werd wel gestrooid op de straten. De RLE wenst voor te stellen 

om het systeem van Huldenberg toe te passen. De gemeente Huldenberg voorziet met 

glad weer, grote gele bakken met zout op het Gemeenteplein. Bewoners en handelaars 

dienen hier zelf zout uit te halen.  

D. Silke zegt dat het etentje heel geslaagd was bij Hof ten Doore. Echter vindt ze het als 

Raad van Lokale Economie niet correct om telkens bij dezelfde horecazaak te gaan 

eten. Vandaar dat zij wil voorstellen om dit volgend jaar op een andere locatie te laten 

plaatsvinden. De andere leden gaan hiermee akkoord. 

E. Tessa heeft navraag gedaan over de variapunten van de voorgaande vergadering, 

22 november jl.: 

- Carine Vanderlinden wijst erop dat er in de Henri Caronstraat nooit parkeerplaats is. 

De klanten blijven bijgevolg weg in de straat. Is het mogelijk om één parkeerplaats 

met een duurtijd van 20 minuten te voorzien? 

De technische dienst heeft hierbij volgende bedenkingen: wie gaat controle uitvoeren 

bij een parking van 20 minuten? Dit kan de politie niet doen, omdat er geen wettelijke 

basis is. Eventueel is een parking met beperkt parkeren van een periode van 1 uur 

mogelijk, maar hoe kan dit worden gesignaleerd en kan ervoor worden gezorgd dat dit 

gerespecteerd wordt?  

- Verkeersituatie Kerkstraat – Jolystraat: 

Deze verkeerssituatie verloopt nu duidelijk. Het eenrichtingsverkeer in de Jolystraat 

blijft momenteel ongewijzigd, zelf bij de omleiding met de vrijdagmarkt. Bijgevolg is 

dit probleem momenteel opgelost.  

- Steven Benats vroeg of het mogelijk is om een fietsenstalling te plaatsen aan de 

bushalte ter hoogte van de Delhaize.  

De fietsenstalling werd besteld en geleverd. Echter bestaat er onduidelijkheid of de 

bushalte aan de kant van de apotheek zal blijven of zal verplaatst worden naar de 

Borgvijverweg. Afhankelijk daarvan kan de fietsenstalling geplaatst worden.  

- Steven Benats stelde de vraag of het mogelijk is om kasten/kooien voor elektrische 

fietsen  te voorzien, ter hoogte van station Groenendaal en in het centrum. 

De technische dienst geeft aan dat dit mee in het ontwerp werd opgenomen, voor de 

heraanleg van de parking aan het station van Groenendaal. Tot op heden is de 

realisatiedatum nog niet gekend. 

F. Davidsfonds Zomerzoektocht – van zaterdag 2 juni tot en met zondag 16 september.  

Tessa ligt kort toe dat het Davidsfonds dit jaar zijn jaarlijkse zoektocht zal organiseren 

in de Druivenstreek (Tervuren, Overijse en Hoeilaart). De gemeente Huldenberg heeft 

afgehaakt. 

Hierrond werden reeds verschillende e-mails verstuurd. In totaal nemen reeds 

18 handelszaken deel vanuit Hoeilaart, 6 van Overijse en 2 van Tervuren. Hoeilaart zal 

dan ook sterk vertegenwoordigd zijn. Echter is dit vooral horeca en willen we er toch 

voor zorgen dat ook andere handelszaken in de promotiefolder komen. 
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Deze promotiefolder is overal te vinden en een artikel in de folder is gratis. Er dient 

enkel een arrangement (korting of extraatje) te worden voorzien voor de deelnemers 

van de Davidsfondszoektocht.  

Handelaars die alsnog willen deelnemen, mogen dit aan Tessa laten weten. Tessa komt 

langs om een formulier met gegevens te vervolledigen en maakt een foto van de 

handelszaak, om dit vervolgens door te geven aan de organisatie van het Davidsfonds.  

G. In 2018 zal opnieuw een ‘Dag van de Markt’ worden georganiseerd. Dit op 18 mei 2018. 

We willen dan ook alle handelszaken, gelegen in de kern van Hoeilaart, oproepen om 

reclame te maken en deel te nemen met de handelszaak (door ook kortingen of 

extraatjes aan te bieden aan de marktbezoekers).  

Christian zal op dinsdag 13 maart, flyers en affiches rondbrengen bij de handelszaken. 

H. Enquête ‘De Wakkere Burger’. 

‘De Wakkere Burger’ is een organisatie die instaat voor de begeleiding van de 

samenwerking tussen de adviesraden en het gemeentebestuur. Zij zijn momenteel 

bezig met de evaluatie van deze samenwerking en hebben een enquête ontwikkeld. 

Tessa zal deze enquête doorsturen en roept alle leden op om dit in te vullen. Op deze 

manier krijgen wij een correct beeld van wat er speelt binnen de Raad voor Lokale 

Economie. 

Leden die actief zijn binnen verschillende adviesraden, vragen wij graag om deze 

enquête voor elke adviesraad opnieuw in te vullen. Opnieuw om ons toe te laten om 

een realistisch en duidelijk beeld te krijgen van de ervaringen binnen de Raad voor 

Lokale Economie en de andere adviesraden. 

Belangrijk! De enquête verloopt anoniem (je dient enkel aan te geven binnen welke 

raad je actief bent). Deze enquête werd ontwikkeld door De Wakkere Burger (een 

externe organisatie), zij ontvangen en behandelen de antwoorden, alvorens ze terug 

te koppelen naar het gemeentebestuur. 

I. Varia: de politie wil graag een toelichting komen geven op de Raad voor Lokale 

Economie omtrent Cibercrime. De Raad gaat hiermee akkoord en nodigt hen uit voor 

de komende vergadering.  

J. Hoeilaart-app: Joris licht kort toe dat dit nog steeds gratis is voor handelaars. Kan deze 

informatie nog eens worden bezorgd aan de handelaars? 

In Huldenberg zijn momenteel verschillende handelaars aangesloten bij RES, kan 

hiervan een toelichting gegeven worden bij de Raad voor Lokale Economie? 

Een nieuwe vergaderdatum wordt vastgesteld op woensdag 28 maart 2018 (zie 

ook agendapunt 1).  

 


