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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Woensdag 13 januari 2021 om 19.30 uur, via Teams. 

 

AANWEZIG: Isabelle De Bruyne, Bruno Dils, Ilse Hardy, Jan Van Assche, 

Jan Vanderstraeten, Elke Flamey, Monique Vandervaeren, Yves 

Vanstallen, leden. 

 

Tinne Kunnen, voorzitter. 

Silke Lischetzki, penningmeester. 

Tessa Hemeleers, secretariaat. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

  

VERONTSCHULDIGD: Bianca Blezer, Nathalie Borghans, Claude De Winter, Nattaya 

De Winter, Lieven Dujardin, Isabelle Heye, Michel Joly, 

Elsbeth Laureys, Jeannine Lauwers, Claude Loits, Karen 

Ramaekers, Lieve Smets, Henri Vanderlinden, Kim 

Vanderstraeten, Liesbet Vanstallen, leden.  

 

AFWEZIG: Dominique Gigas, Julie Godts, Jan Kunnen, Marc Wauters, 

leden. 

1. TOELICHTING TESSA. 

 

Tessa duidt erop dat ze de rol vervult van secretaris van de RLE en zal helpen om het 

advies naar het CBS te formuleren. 

 

Het dagelijks bestuur heeft zondag het advies van Jan V.A. ontvangen en roept deze 

vergadering bij elkaar om ook de andere leden de kans te geven meer uitleg te vragen of 

hun standpunt kenbaar te maken. 

 

Zowel het advies, als de informatie van het lokaal bestuur werden reeds verstuurd via e-

mail en zijn terug te vinden als bijlage bij het verslag. Er werd vooraf gevraagd om dit 

antwoord tegen de vergadering door te nemen, zodat het overleg niet onnodig lang hoeft 

te duren. 

 

Tessa geeft aan iedereen eerst te zullen overlopen om andere vragen te stellen of meer 

uitleg te geven over hun standpunt. Er werd gevraagd om dit beknopt te houden en per 

spreker de spreektijd te beperken tot 3 minuten. 

 

Vervolgens zal er worden overgegaan tot de stemming van de drie onderstaande punten. 

 

Isabelle en Yves geven aan dat het belangrijk is dat een prijsaanvraag ook wordt gesteld 

bij Hoeilaartse ondernemers. Het gaat er niet om dat ze elke keer moeten worden gekozen, 

het moet enkel wel worden gevraagd. 

 

Bruno zal kiezen om de waardebonnen van Hoeilaart Bruist te veralgemenen met de 

algemene Hoeilaart bon. Kleine jaarlijkse marketingkost (80 euro) als ondernemer om je 



overal bij aan te sluiten. Gemakkelijk en simpel systeem. Bruno uit wel de bezorgdheid 

over eventueel extra kosten bij aanpassingen aan het geheel van het platform. 

 

Monique zegt er niet veel aan toe te kunnen voegen. Ze voelt zich wel bedrogen, omdat er 

geen prijs werd gevraagd. Verder vindt ze het jammer dat er weinig inspraak is. 

 

Jan Vanderstraeten gaat akkoord met de opmerkingen van Isabelle, Yves en Monique. 

Daarnaast duidt hij op het belang dat er meer moet worden geluisterd naar de adviezen 

van de RLE. 

 

Tinne heeft het gevoel dat de RLE wel een aantal zaken kon bereiken.  

 

Elke vraagt zich af of er nog andere leveranciers zijn? Bestaat er een alternatief? En binnen 

welke termijn? Hoe snel kan het platform dan worden opgericht? 

 

Silke zegt dat voor haar alles duidelijk is en ze het een goede zaak vindt om het platform 

op te richten. 

 

Ilse heeft eveneens geen opmerkingen. Ze heeft wel het gevoel dat alles snel-snel moet 

gaan, maar dit niet de beste oplossing is. 

 

2. STEMMING DEEL 1: VINDT DE RLE DAT HET NODIG IS OM ANDERE LEVERANCIERS 

AAN TE SPREKEN? 

 

De RLE is het erover eens dat het contract met CITY D niet moet worden verbroken, 

wanneer hier kosten aan zijn verbonden. Dit is inderdaad het geval. Ze rekenen een 

vergoeding aan van 25 % van het toegezegde bedrag. 

 

3. STEMMING DEEL 2: BLIJFT HOEILAART BRUIST EEN APARTE ORGANISATIE OF 

WORDT DIT EEN ORGANISATIE VAN DE RLE? 

 

Over dit punt werd reeds gestemd in vergadering van 6 februari 2019. Toen werd ervoor 

gekozen om Hoeilaart Bruist te laten samensmelten met de RLE. De inhoud van deze 

beslissing kan worden teruggevonden in het verslag van de vergadering van 6 februari 

2019. 

 

4. STEMMING DEEL 3: WORDT HOEILAART BRUIST BETROKKEN BIJ HET 

CADEAUBONNENSYSTEEM? JA OF NEE? 

 

Deze stemming verliep anoniem en via e-mail. 

Tessa geeft aan dat diegene die aanwezig zijn in de vergadering hun stem nog kunnen 

wijzigen of doorgeven (indien dit nog niet eerder is gebeurd). 

 

Het totaal komt op: 

 

Keuze 1 (Hoeilaart Bruist niet samenvoegen met het platform): 7 stemmen. 

Keuze 2 (Hoeilaart Bruist wel samenvoegen met het platform): 12 stemmen. 

4 leden geven aan niet te willen stemmen. 

6 leden hebben niet geantwoord op deze stemming. 

 

Conclusie: De RLE gaat akkoord dat Hoeilaart Bruist wordt betrokken bij het 

cadeaubonnensysteem. 

 

5. DATA VERGADERINGEN. 

 

De RLE is het erover eens dat er vaker moet worden vergaderd. Maandelijks een kort 

overleg, per trimester een algemene vergadering. 
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Data: 

woensdag 10 februari 2021, om 19.30 uur. 

donderdag 18 maart 2021, om 19.30 uur. 

dinsdag 20 april 2021, om 19.30 uur – adviesvergadering. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 10 februari 2021, om 19.30 

uur, via Teams. 

 

 

 

 

 


