
 VERSLAG VERGADERING RAAD VOOR  
LOKALE ECONOMIE VAN 

12 november 2014 
 

Aanwezig: 
Demaerschalk Catherine, Demaerschalk René, De Winter Claude, De Winter 

Nattaya, Kunnen Christine, Laureys Wim, Loits Claude, Van Assche Jan, 
Vanderlinden Carine, Vanderstraeten Kim, Vandervaeren Jenny, Vanwijnsberghe 
Martine. 

 
Verontschuldigd: 

Benats Steven, Jacquet Dirk, Van Acker Magda, Van Horenbeke Jean-Paul, 
Vanstallen Klaartje, Vanstallen Liesbet. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
Geen opmerkingen. 

 
2. Evaluatie Druivenfestival. 

- Reclamestoet: 

 - positief, 26 deelnemers. 
 - Er is een vraag gesteld vanuit het druivencomité om de reclamestoet later te 

    laten vertrekken. De RLE wil wel een kwartier verlaten, maar langer wachten is 
door de invallende duisternis niet wenselijk. De RLE vindt het wel eigenaardig 
dat het parcours van de ontbinding wordt gewijzigd zonder de RLE daarin te 

betrekken? Nergens werd ooit gesteld dat wegrijden via Vlaanderveld niet 
toegelaten is. Voor volgend jaar moet dit beter. Het zou wenselijk zijn dat de 

lichtstoet vroeger start. 
 - Betere communicatie met de deelnemers bij inschrijving alsook ter plaatse. 

- Jaarmarkt: 

  - H. Caronstraat: Carine heeft zelf voor marktkramen gezorgd en heeft er een 
     streekproductenstraat van gemaakt. De marktkramers hebben niet goed  

  verkocht, haar winkel heeft goed verkocht.  
-  M. Félicéstraat: Bericht van Klaartje: We waren zeer verheugd dat er dit jaar 

toch weer wat kramen in onze straat waren. En dit had direct een positieve 
impact op de passage en de verkoop. Wij hebben ook nadien met 
verschillende marktkramers in onze straat gesproken en ze leken toch 

allemaal tevreden. Het is waar dat het in onze straat niet over de koppen 
lopen is, maar dat is juist bevorderlijk voor de verkoop. De enige die 

misschien minder tevreden was, was het kraam met uitheems fruit. Maar hier 
kan je de vraag stellen of dit een product is waar men op zo’n dagen naar op 
zoek is (de prijzen waren trouwens ook hoog). We hopen in elk geval dat 

volgend jaar onze straat terug betrokken wordt in de jaarmarkt en hopelijk 
met nog meer marktkramers. 

- Koop in Hoeilaart:  
Tijdens het weekend van het druivenfestival zijn er 540 foto’s getrokken 
geweest. Van dit aantal zijn er 100 foto’s uitgekozen die een waardebon van 

10 euro bij Nattaya Boetiek kunnen ophalen. Momenteel zijn er 73 cheques 
opgehaald. 



Elke jaar is dit een groot succes en zullen we volgend jaar terug een actie 
organiseren. 

- Sponsoring lichtstoet: 
Volgend jaar moet er reeds voor 1 juli rondgegaan worden. De sponsors dienen 
dan onmiddellijk te betalen en ontvangen ze een attest als bewijs van betaling. 

Elke vereniging/groep die deelgenomen heeft aan de lichtstoet zal 450 euro 
van de RLE ontvangen. 

 
3. Hoeilaart Bruist. 

Verschillende handelaars doen niet mee alsook café Kleine Doender. Alle 

overige cafés doen mee. 
Het drukwerk wordt door de kas van de RLE betaald. 

 
4. Hoeilaart Schaatst. 

De RLE is ontgoocheld dat de organisatoren van Hoeilaart Schaats’ ondanks de 

beloften van vorig jaar, geen enkel initiatief hebben genomen om de RLE te 
informeren over de editie 2014. 

 
7. Varia. 

- Starterscentrum: Claude De Winter is kandidaat om in het beoordelingscomité 

  te zetelen. Plaatsvervanger is Steven Benats (?). 
- Alcoholbeleid: zie bijlage. 

- Meifeesten 2015: 8, 9 en 10 mei 2015. 
- Proximus – glasvezel: Proximus heeft in 2 industriezones in Hoeilaart 
geïnvesteerd in infrastructuur voor glasvezel (BENIL-project). Hierdoor kunnen 

bedrijven aan een lage, forfaitaire kost aansluiten op de nieuwe technologie. 
Proximus wenst een infomoment te organiseren over de mogelijkheid 

betreffende dataconnectiviteit en om de meerwaarde van glasvezel toe te 
lichten. RLE heeft geen interesse. 

- Kunnen de handelaars op de hoogte gehouden worden ivm het RUP – 

dorpskerngebied. 
- Gemeenteplein: plan afwachten. 

- Kermis is weer vroeger opgesteld – dinsdag avond, de paarden reeds op 
maandag. 

- Vergadering RLE en schepenen: Deze vergadering ging door in de raadzaal van 

Huldenberg met de RLE voorzitters en de schepenen van Hoeilaart, Overijse, 
Tervuren en Huldenberg.  

 Voorstel is om een gezamenlijke tombola te organiseren, kopij van Hoeilaart 
Bruist, met een wagen als hoofdprijs. Een nieuwe vergadering zal gepland 

worden in april – mei 2015. 
- Unizo Druivenstreek: Unizo Hoeilaart bestaat niet meer en Unizo Overijse is 

bijna opgedoekt. Enkele personen wensen nieuw leven in Hoeilaart en Overijse 

in te roepen en willen Unizo Druivenstreek oprichten. 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Jan Van Assche 

Voorzitter RLE 


