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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Woensdag 10 februari 2021 om 19.30 uur, via Teams. 

 

AANWEZIG: Bianca Blezer, Isabelle De Bruyne, Claude De Winter, 

Ilse Hardie, Michel Joly, Jan Van Assche, Henri Vanderlinden, 

Jan Vanderstraeten, Elke Flamey, Yves Vanstallen, 

Charlotte Van Wachem, leden. 

 

Tinne Kunnen, voorzitter. 

Silke Lischetzki, penningmeester. 

Tessa Hemeleers, secretariaat. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

  

VERONTSCHULDIGD: Nathalie Borghans, Nattaya De Winter, Bruno Dils, Lieven 

Dujardin, Dominique Gigas, Julie Godts, Isabelle Heye, 

Elsbeth Laureys, Jeannine Lauwers, Silke Lischetzki, Claude 

Loits, Karen Ramaekers, Lieve Smets, Kim Vanderstraeten, 

Monique Vandervaeren, Liesbet Vanstallen, Marc Wauters, 

leden.  

 

Deze vergadering is een brainstormvergadering, zonder voorbereide agenda. 

 

1. HORECA. OMLEIDING GEMEENTEPLEIN. 

 

De horeca is al meermaals bij elkaar gekomen en kreeg te horen dat er geen omleiding 

van het verkeer meer zal zijn op het Gemeenteplein voor XL-terrassen, tenzij bij 

evenementen. 

 

Er zijn bij de gemeente verschillende klachten binnengekomen over deze omleiding. Michel 

heeft zelf een bevraging gedaan bij de omliggende handelszaken en kwam tot de conclusie 

dat zij hier over het algemeen wel positief tegenoverstaan én zelf willen meewerken. 

 

De horeca wil samen met de RLE een voorstel uitwerken, zodat de straat toch vaker kan 

worden afgesloten om XL-terrassen mogelijk te maken. 

 

Conclusie: 

De RLE is van mening dat het Gemeenteplein een evenementenplein is én er sfeer moet 

worden gecreëerd in het centrum. De dynamiek heeft voordelen voor iedereen. De 

handelszaken rond het Gemeenteplein moeten bij deze evenementen en animatie worden 

betrokken.  

 

De RLE wil anticiperen en met een plan komen. De RLE moet een technisch onderbouwd 

voorstel uitwerken en dit voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Er wordt een werkgroep samengesteld: Tinne, Dominique, Jan Vanderstraeten, Michel, 

Lieve, Isabelle, Cosimo, Jan Van Assche, Isabelle, Yves. 

 



De werkgroep werkt het idee praktisch uit: goed voorbereiden, richting goed aanduiden, 

parking goed aanduiden, borden zelf verplaatsen, enz. 

 

Werkgroep: maandag 22 februari 2021 om 10 uur. 

 

2. BLOEMBAKKEN 

 

De verplaatsbare paaltjes worden niet langer teruggezet. 

De RLE wil aan het college vragen of dit permanent zo zal zijn. De RLE wil hier een 

garantie/bevestiging krijgen. 

 

Bloembakken zo kort bij elkaar: dit is niet zo mooi. 

Waarom zetten we ze niet rond de Sportecho? 

 

Conclusie: 

De RLE is van mening dat ze hun geloofwaardigheid verliezen als ze hierop blijven 

terugkomen. Ze gaan allen akkoord dat het een gemiste kans is van het bestuur. Het 

voorstel was goed uitgewerkt en ondersteund door alle belanghebbende partijen. Maar hier 

op terugkomen heeft geen zin. De RLE beslist dan ook om op nieuwe projecten te focussen. 

 

3. NIEUWE ACTIES 

 

Wil de RLE nog nieuwe acties opzetten? Een paasactie organiseren is reeds te laat. De RLE 

is van mening dat het belangrijk is dat er andere acties op poten worden gezet met de 

slogan ‘ik koop in Hoeilaart’ of ‘koop lokaal’. Een actie zoals Hoeilaart bruist zou ook moeten 

worden doorgetrokken naar verschillende andere momenten op het jaar. 

 

Conclusie: 

De RLE wil nieuwe acties uitbouwen en stelt een werkgroep samen.  

Werkgroep: Isa&Yves, Tinne, Elke, Michel, Jan VA, Jan Vanderstraeten (affiche&sticker), 

Ilse. 

Maandag 15 februari om 11.30 uur. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 18 maart 2021, om 19.30 

uur, via Teams. 

 

 

 

 

 


