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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

AANWEZIG: 

Woensdag 12 oktober om 20 uur, in zaal Terheide van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Steven Benats, Ruben Brusselman, Claude en Nattaya De 

Winter, Ilse Hardie, Isabelle Heye, Tinne Kunnen, Elsbeth 

Laureys, Claude Loits, Carine Vanderlinden, Henri 

Vanderlinden, Jan Vanderstraeten, Monique Vandervaeren, 

Davy Verbeke, Leden 

Bram Wouters, afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening 

Tessa Hemeleers, secretariaat 
 

VERONTSCHULDIGD: Marie-Ann Van Calster, Kim Vanderstraeten, Elke Flamey, 

Gaby Willems, Leden 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

 
 

VOORWOORD HENRI 

Henri bedankt Carine Vanderlinden en Silke Lischetzki voor de inspanningen met 

betrekking tot de Druivenfeesten (wat betreft de lichtstoet en reclamestoet) en de 

vertegenwoordigers, omtrent de werken aan het Gemeenteplein, om zich hiervoor in te 

zetten.  

 

1. UNIZO DRUIVENSTREEK. TOELICHTING. 

Toelichting door Davy Verbeke, UNIZO Druivenstreek, ondervoorzitter Hoeilaart.  

UNIZO Druivenstreek werd opgericht in augustus 2015, door financiële middelen vanuit 

UNIZO Overijse. UNIZO Druivenstreek brengt vier centrale thema’s voor: 

 Buy Local; 

 Start here; 

 Invest local (investeerders aantrekken); 

 Visit us (Toerisme is een motor, maar andere sectoren nog aan te spreken. 

Vb.: Hefboomproject agentschap Natuur en Bos, eind mei, aanvraag subsidie 

Vlaanderen. Het doel hierbij is het maken van een boomtoppenwandeling. Zoniënwoud 

als Unesco Werelderfgoed. Toerisme fungeert hierbij als verbindende factor en vandaar 

het belang om deze verder uit te bouwen.) 

Een overzicht van de bestuursleden van UNIZO-Druivenstreek is terug te vinden op de 

website. De communicatie verloopt voornamelijk via website en Facebook. 

Davy stelt ook een aantal activiteiten voor die werden georganiseerd vanuit UNIZO: 

 Kennismakingsreceptie in 2015. Dit was een succes, met 80 inschrijvingen. Op deze 

receptie worden telkens een aantal ondernemingsgerichte thema’s besproken (website, 

digitalisering, social media). Er worden korte praktische tips gegeven die onmiddellijk 

toepasbaar zijn. De focus van deze kennismakingsreceptie is informatie verschaffen, 

maar ook netwerken. 
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 Activiteit: ‘Dag van het Vrije Beroep’ in het Koloniënpaleis. 

 Activiteit: 7 juni: ‘Is reclame weggegooid geld?’ 

 Druivenfeesten Overijse: Organisatie jaarmarkt etc. gebeurt vanuit UNIZO. 

 ‘Dag van de Klant’, eind september. Er werd een promotiecampagne gepubliceerd in 

het Streekblad en er werd een Facebook-actie georganiseerd.  

 ‘Zaken doen met je Druivenstreek Gemeente’, 10 oktober (Tervuren). Ondernemers 

konden vragen stellen bij burgemeester en/of schepenen. 

Er zijn al heel wat leden in Hoeilaart. Davy stelt wel vast dat een grotere opkomst van het 

aantal Hoeilaartse leden op evenementen zeker welkom is. 

Vragen, opmerkingen? 

Steven is aangesloten bij UNIZO ‘Buurtsuper’. Hij geeft aan dat het aanvragen van 

informatie snel verloopt. 

Carine merkt op dat het wel interessant is wanneer op elk evenement van UNIZO een lid 

van de Raad voor Lokale Economie aanwezig zou zijn. Dit maakt netwerken mogelijk. 

Meer informatie is ook terug te vinden in de PowerPointpresentatie in bijlage. 

 

2. WERKEN GEMEENTEPLEIN. TOELICHTING DOOR VERTEGENWOORDIGERS. 

De heren Ruben Brusselman, Jan Van Assche en Jan Vanderstraeten zijn aanwezig als 

vertegenwoordigers omtrent het dossier ‘Werken Gemeenteplein’. Zij werden hier reeds 

eerder voor aangeduid vanuit de Raad voor Lokale Economie. 

Regelmatig komen ze samen met de technische dienst; Marc Vanderlinden en Kris Lahaye. 

Vragen die vanuit de bewoners en handelaars worden gesteld, worden verder besproken 

op deze vergaderingen. De vertegenwoordigers vragen aan de leden om hen op de hoogte 

te stellen van eventuele overlast of problemen, zo kunnen ze dit bespreken met de 

gemeente en de antwoorden terugkoppelen.  

Laatste vergadering met de gemeente werd georganiseerd op maandag 10 oktober 

jongsleden. Deze werkgroep komt elke maandag om de 14 dagen samen of bij dringende 

vragen omtrent problemen/overlast. 

De heer Jan Vanderstraeten geeft aan dat overlast altijd aanwezig is bij zo een grote 

werken, maar dat communicatie hierin heel belangrijk is.  

Henri vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de bespreking van afgelopen 

maandag. 

Ruben Brusselman geeft hierbij een korte toelichting. Het grondwater in de Henri 

Caronstraat lijkt niet naar behoren te zakken op het stuk van de KBC tot de hoek van 

Crelan. Vandaar kunnen de werken aan het kruispunt niet starten op maandag, er is ook 

nog niet duidelijk wanneer dit mogelijk zal zijn. De werken aan het Gemeenteplein kunnen 

wel reeds starten. 

Vlabinvest, de eigenaar van de parking op de hoek van de Joseph Denayerstraat – 

Wijndaalstraat (oud restaurant Kampuchéa) is akkoord om deze, gedurende de werken, 

ter beschikking te stellen van de gemeente. Hierdoor zullen er 16 extra parkeerplaatsen 

aanwezig zijn, de gemeente zorgt dat deze parking in orde wordt gezet voor 

ingebruikname. 

De werken lopen voor de rest zoals voorzien. Enkel was er sprake van miscommunicatie 

wat betreft het opruimen van het afval van de bomen op het Gemeenteplein.  

Jan Van Assche zegt dat op de afgelopen vergadering voornamelijk de mobiliteit en 

signalisatie werden besproken. Wat betreft de signalisatie zullen nog enkele aanpassingen 
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gebeuren, zoals het plaatsen van verkeerslichten aan de Jolystraat. Hier komen ook nieuwe 

spiegels, deze zijn verouderd, waardoor het zicht beperkt is. Claude De Winter geeft aan 

dat nog veel auto’s de Jolystraat oprijden, wat vraagt om een betere aanduiding. 

Verder hebben er nog enkele werken plaatsgevonden die niets te maken hebben met de 

werken aan het Gemeenteplein in de Henri Caronstraat en de Marcel Félicéstraat. Deze 

werden georganiseerd vanuit de nutsmaatschappijen, waardoor de communicatie minder 

vlot verloopt.  

Vanaf december kan men overlast ondervinden bij de circulatie van de voetgangers. Onder 

andere de kerktrappen zullen niet meer bereikbaar zijn. Wat hierbij belangrijk is dat de 

voetgangers op een propere manier moeten doorkunnen. Het voetpad aan de pastorij zal 

zo lang mogelijk blijven liggen, pas als dit ook moeilijk bereikbaar is, zullen de winkels 

deze hinder ondervinden. De gemeente is zich hiervan bewust en staat open voor 

suggesties.  

Jan Vanderstraeten laat weten dat de Sohieparking sinds dinsdag 12 oktober werd 

aangepast naar een blauwe zone parking (indien dit nog niet het geval is, zal dit eerstdaags 

in orde worden gebracht). Hij geeft wel aan dat er sinds de werken veel plaats is op deze 

parking. De reden hiervoor kan zijn dat de bewoners toch een andere plaats hebben 

gevonden om zich te parkeren. Het aantal parkeerplaatsen zal tijdens de werken normaal 

gezien geen problemen veroorzaken. 

Enkel op zaterdag blijkt dat er af en toe plaatsen te kort zijn. Hierbij werd het voorstel 

gedaan om een zaterdagparking te organiseren. Zaterdag zullen dus 12 plaatsen meer 

worden voorzien. 

Er wordt vanuit de gemeente zeker geluisterd naar suggesties. 

Het advies omtrent de parking van Jenny Denayer werd besproken door het college in 

zitting van 10 oktober. Het standpunt van het college werd ter kennis gebracht aan 

mevrouw Jenny Denayer. Het college bedankt mevrouw Jenny Denayer voor de 

terbeschikkingstelling, maar het college plant geen investeringen aan deze parking en zal 

de parking ook niet mee integreren in de blauwe zone.  

De bekken, ter hoogte van de bushalte, worden gefreesd. Zo zullen er geen trillingen 

worden veroorzaakt en is er minimum risico aan bewegingen. Om dit te kunnen uitvoeren 

worden grote machines ingezet, waardoor de parkeerplaatsen op het Gemeenteplein niet 

beschikbaar zullen zijn.  

Bij de werken aan de sportecho zal er dicht tegen de gevel van Juwelen Dekock worden 

gewerkt. Hier moet extra aandacht aan worden besteed. 

Jan Vanassche verlaat de vergadering. 

Extra flyers betreffende de werken aan het Gemeenteplein (om uit te delen aan klanten) 

kunnen steeds worden aangevraagd bij de dienst Lokale Economie via het nummer 

02 658 28 57 of via lokaleeconomie@hoeilaart.be. 

De vertegenwoordigers kunnen worden gecontacteerd via: 

 Ruben Brusselman, ruben@curos.be; 

 Jan Vanderstraeten, venice1951@gmail.com; 

 Jan Vanassche, jan@debrabander.be. 

 

3. GOEDKEURING NOTULEN. VERGADERING 6 SEPTEMBER 2016. 

Het verslag van de vergadering van 9 september 2016 wordt goedgekeurd.  
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4. FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN RLE. TOELICHTING. 

Carine Vanderlinden geeft een korte toelichting met betrekking tot de financiële stand van 

zaken. 

Het saldo is nu ongeveer 6.500 euro. 

Het bedrag dat zal worden betaald aan de verenigingen is hier niet bijgerekend (ongeveer 

5500 euro).  

Alle deelnemers van de lichtstoet hebben 25 euro teruggestort gekregen. 

Inkomst uit de sponsoring van de lichtstoet is ongeveer 2550 euro, inkomst van de 

reclamestoet ongeveer 3600 euro. Hiervan gaat ongeveer 5500 euro integraal naar de 

verenigingen. 

Weinig leden van de jeugdverenigingen zijn hiervan op de hoogte. Het artikel werd echter 

wel geplaatst in de Serrist. Voorstel om dit ook te publiceren op de gemeentelijke website 

en op de Facebook pagina. Bij de eindejaarsreceptie zullen de cheques worden 

overhandigt, eventueel kan hiervan nog een persbericht worden gepubliceerd in ‘Hier 

Hoeilaart’. 

Carine heeft een boeket bloemen overhandigd aan Lea Gournon als bedanking. Zij is sinds 

kort met pensioen. 

Steven geeft aan dat er ongeveer 3000 euro voorzien wordt in de begroting voor de Raad 

voor Lokale Economie. Een groot deel hiervan wordt opgenomen via de uitbetaling van de 

waardebonnen. Andere voorstellen om dit bedrag te besteden kunnen altijd voortvloeien 

uit de RLE, maar het college dient deze adviezen steeds goed te keuren. 

De leden hebben graag een zicht op welk bedrag al is opgenomen. Het resterende budget 

kan eventueel worden gebruikt voor de eindejaarsactie. 

Het verloop van de lichtstoet en de reclamestoet wordt kort besproken. Dit jaar werd 

ervaren dat veel bezoekers zich onbeleefd gedragen (snoep uit de dozen grabbelen, snoep 

teruggooien, etc.). Hierdoor haken vele handelaars af om nog deel te nemen aan de 

reclamestoet. 

Jan Vanderstraeten merkt op dat veel bezoekers na de lichtstoet naar huis terugkeren. Dit 

zou voornamelijk komen door de lange wachttijd tussen de reclamestoet en de lichtstoet. 

Voorstel is om de lichtstoet te starten om 20.30 uur. Dit is al enkele jaren aangevraagd, 

maar blijkt niet mogelijk. Tweede voorstel is om de reclamestoet later te laten doorgaan, 

rond 20.30 uur en hiervan ook gedeeltelijk een lichtstoet te maken. Ter compensatie dient 

er wel een wedstrijd georganiseerd te worden: ‘De mooiste advertentiewagen’. 

Zo wil men bereiken dat de stoet uitgebreider lijkt en het publiek minder lang moet 

wachten. 

Carine stelt vast dat de handelaars geen reclame wensen te maken als het donker is. De 

laatste deelnemers van de reclamestoet komen nu ook toe als het donker is en hierop is 

veel tegenspraak. 

De medewerkers van Caterpillar gooien snoep vanuit de cabine. Dit is gevaarlijk. Wel lieten 

ze nu toe dat vrijwilligers vanuit het Druiventeam meelopen om snoepen uit te delen, zo 

kunnen de machines toch meerijden in de reclamestoet. 

De lichtstoet kan echter wel vroeger vertrekken, daar het zeker donker is om 20.30 uur.  
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5. KERSTMARKT. TOELICHTING. 

Steven geeft een korte toelichting. Hij werd zelf gecontacteerd door Pieter Muyldermans 

om deel te nemen aan de kerstmarkt. Er werd een eerste vergadering georganiseerd. 

Hierop waren 10 à 12 personen aanwezig.  

Het verslag van Steven Benats omtrent de kerstmarkt is in bijlage terug te vinden. 

Er zal eerst een e-mail gestuurd worden naar de verenigingen; om te vragen wie een 

standplaats wil innemen (één van de dagen of alle drie), overige standplaatsen worden 

voorbehouden aan de handelaars van vorig jaar, vrije plaatsen zullen worden verdeeld 

onder de nieuwe handelaars. 

Mee te nemen naar volgend jaar: raam van GC Felix Sohie gebruiken voor een optreden. 

Dit is dit jaar niet mogelijk, omdat er reeds een toneel zal plaatsvinden in de theaterzaal. 

Opmerking van Isabelle Heye: Vorig jaar was de waarborg hoog. Kan deze worden 

aangepast? Steven vraagt hierbij of er kan worden nagekeken of er schadeverleden is op 

deze chalets. Zoniet, kan de waarborg naar beneden. Henri merkt op dat er dan mogelijk 

minder respect zal zijn voor het gebruik van de chalets. De waarborg wordt telkens 

terugbetaald, dus is dit geen verloren bedrag. De terugbetaling dient wel sneller te 

gebeuren (ten laatste 14 dagen na de kerstmarkt). 

Steven geeft aan dat het niet de bedoeling is om de huurprijzen van in het verleden te 

hanteren. 

Isabelle Heye vraagt of het ook mogelijk is om opnieuw kerstverlichting te voorzien. 

Het budget voor de kerstmarkt is in de begroting 5000 euro. 

De scouts zorgt voor het ontwerp van de affiche. Eventueel wordt bekeken met Claude 

Loits of de Serrist de druk van deze affiches kan sponsoren. 

Verder vragen en opmerkingen: 

- Op het moment van de kerstmarkt zullen de nieuwe voetpaden liggen tot aan het plein 

voor het GC Felix Sohie. Vandaar lopen de oude voetpaden nog verder. 

- Een vuur is niet mogelijk op straat, daar er geen straat zal zijn. Het vuur wordt wel op 

een andere plaats voorzien op het plan van de kerstmarkt. Steven zal dit plan 

voorleggen aan de brandweer ter goedkeuring. 

 

6. HOEILAART BRUIST. BESPREKING. 

Carine vat kort de informatie samen die zal worden meegegeven in de brief en het 

reglement. Alle handelaars zullen dit ontvangen. 

De drukkosten zullen worden gesponsord vanuit de Raad. 

Tinne laat hierbij weten dat er nog een budget is van 2350 euro, het is ook niet de bedoeling 

dat Hoeilaart Bruist een spaarkas aanlegt. Vandaar het voorstel om de drukkosten zelf te 

betalen. 

Carine stelt voor om minder kaarten te laten drukken in vergelijking met vorig jaar. Dit 

omdat er vorig jaar een deel werd weggegooid. 

Wat betreft de kleinere prijzen werd vorig jaar een fles wijn geschonken door Michel, dit 

jaar zal Carine een doos pralines schenken. 

De grote prijzen worden uitgedeeld in cheques van 25 euro, hierbij dient men te herhalen 

dat deze bij alle handelaars kunnen worden ingeruild en niet het volledige bedrag bij één 

handelaar. 
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7. VARIA. 

a. Henri Vanderlinden – Interradenoverleg 

Voor de Nieuwjaarsdrink van 8 januari wordt gezocht naar enkele vrijwilligers vanuit 

de Raad voor Lokale Economie om te helpen bij de opruim. Er wordt niemand aangeduid 

tijdens de vergadering. Vrijwilligers kunnen zich steeds kandidaat stellen door een e-

mail te sturen naar henri.vanderlinden@telenet.be. 

b. Davy heeft opgevangen dat er vanuit de gemeente 20.000 euro zal worden uitgedeeld 

aan de bewoners om te besteden bij de Hoeilaartse handelaars. Dit ter ondersteuning 

van de handelaars tijdens de werken aan het Gemeenteplein. 

Bram wijst erop dat dit nog enkel een voorstel is, maar dat hier heel wat vragen bij 

komen kijken. Ook vanuit de Raad ontstaan verschillende opmerkingen en vragen: 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze niet allemaal bij één handelaar worden 

besteed, maar dat alle handelaars hier aan winnen? 

 Hoe worden deze bonnen verdeeld? Hier Hoeilaart is geen optie, aangezien deze 

ook worden verdeeld op openbare plaatsen zoals de bibliotheek en bewoners dan 

waarschijnlijk ook bij elkaar de brievenbus zullen leegmaken. 

 Hoe zorgen we ervoor dat deze bonnen niet worden gekopieerd? Claude Loits zegt 

dat het mogelijk is om de bon authentiek te maken, door gebruik te maken van een 

blinddruk. 

 Hoe zullen deze bonnen worden geïnd en terugbetaald? 

 Steven stelt voor een gelijk budget aan alle handelaars uit te keren, dat ze kunnen 

aanwenden voor publicatie omtrent hun handelszaak. Zij kunnen zo hun vaste 

klanten motiveren en belonen om naar de winkel te blijven komen. De gemeente 

kan dit eventueel controleren doordat handelaars een factuur voorleggen van de 

gemaakte publiciteitskosten.  

 Davy Verbeke brengt enkele ideeën aan: het uitdelen van kortingsbonnen, het 

organiseren van één grote actie (een eyecatcher) of kleinere acties zoals het 

uitdelen van schoensmeer (wat eerder een reclameactie is voor alle handelaars). 

 Verschillende leden geven aan dat dit slecht kan worden opgenomen door de 

ondernemers in Hoeilaart, omdat er veel subsidies of acties ten voordele van de 

handelaars op het Gemeenteplein worden georganiseerd. Echter zijn het voor alle 

handelaars in Hoeilaart moeilijke tijden. Ook zijn er al op verschillende plaatsen in 

Hoeilaart grote werken uitgevoerd, waarbij de handelaars niet werden 

gecompenseerd. Vb.: Vandervaeren heeft erg afgezien van afgelopen werken. 

 Davy: voorstel om eens na te gaan bij andere gemeenten welke initiatieven er 

worden georganiseerd. 

 Ruben: actie 14 dagen voor de kerstmarkt. Als je koopt voor een budget van een 

bepaald bedrag bij de handelaars krijg je twee jetons om in te ruilen op de 

kerstmarkt. Deze jetons worden uitbetaald door de gemeente. 

c. Tessa. Starterscomité; wie zetelt gedurende deze zitting als lid vanuit de RLE? 

Claude De Winter wil graag iedereen de kans geven om deel te nemen. Henri merkt op 

dat het misschien beter is telkens dezelfde persoon naar deze vergadering te sturen, 

zodat men de kans krijgt om deze materie goed onder de knie te krijgen. Er wordt 

besloten om Steven Benats als lid aan te duiden en Claude De Winter als 

plaatsvervangend lid. 
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d. Steven. Etentje van 23 november, wie zal er aanwezig zijn? Henri, Isabelle Heye (2 

personen) en Tinne. Er wordt gevraagd om naar de leden een e-mail te sturen om hen 

te laten weten dat partners ook welkom zijn en iedereen zijn eigen deel betaalt. Het 

etentje zal doorgaan in restaurant ‘De Huyskamer’. Er zal aan Kim gevraagd worden 

om ‘de Huyskamer’ te contacteren om een menu op te stellen. 

e. Hoeilaart-app. zal tijdens een volgende vergadering worden toegelicht door Tom Van 

Hecke. Vragen kunnen wel al gesteld worden op de Vrijetijdsbeurs van zaterdag 15 

oktober. Alle handelaars en leden van de Raad voor Lokale Economie zijn hierop 

welkom. Davy brengt aan dat deze app. weinig grensoverschrijdend werkt en eerder 

gericht is op Hoeilaart zelf. Greta Uyttenbroeck zal ook worden uitgenodigd tijdens een 

volgende vergadering. Ook het punt omtrent ‘veiligheid in handelszaken’ zal worden 

georganiseerd tijdens een volgende vergadering. Er zal eerst worden gevraagd aan de 

RLE van Overijse, Huldenberg en Tervuren of zij ook geïnteresseerd zijn om hierover 

een spreker uit te nodigen.  

f. De organisatie van de receptie van de Raad voor Lokale Economie van 23 januari zal 

besproken worden op de volgende vergadering. 

Een nieuwe vergaderdatum wordt vastgesteld op 11 januari 2017 om 20.00 uur. 


