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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Woensdag 15 juli 2020 om 19.30 uur, in de Raadzaal van het 

gemeentehuis. 

 

AANWEZIG: Nathalie Borghans, Isabelle De Bruyne, Claude De Winter, 

Bruno Dils, Lieven Dujardin, Ilse Hardy, Michel Joly, Elsbeth 

Laureys, Claude Loits, Jan Van Assche, Kim Vanderstraeten, 

Elke Flamey, Liesbet Vanstallen, Yves Vanstallen, Marc 

Wauters, leden. 

 

Tinne Kunnen, voorzitter. 

Silke Lischetzki, penningmeester. 

Sofie Stroobants, secretariaat. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

  

VERONTSCHULDIGD: Nattaya De Winter, Isabelle Heye, Jeannine Lauwers, Karen 

Ramaekers, Lieve Smets, Henri Vanderlinden, Jan 

Vanderstraeten, Monique Vandervaeren, leden.  

 

AFWEZIG: Dominique Gigas, Julie Godts, Jan Kunnen, leden. 

1. UITBREIDING WEBSITE: WINKELEN IN HOEILAART. VOORSTELLING DOOR TOM 

PHILIPS.  

Er werd een presentatie gegeven door Tom Philips, medewerker van City D, om alle 

mogelijke webplatformen, die momenteel reeds actief zijn in Hoeilaart, te bundelen. 

 

In bijlage een volledige voorstelling van alle mogelijkheden. 

 

Opmerkingen na de presentatie: 

• Er moet de mogelijkheid zijn om op grafisch vlak specifieke typerende eigenschappen 

van Hoeilaart te kunnen toevoegen : vb Nero , Kasteel,… 

• Kunnen we dit platform laten ontwikkelen door iemand van Hoeilaart? 

• Kunnen we de benaming aanpassen en opnieuw linken aan “Ik Koop in Hoeilaart”? 

• De algemene indruk is positief. 

• De offerte zal aangevraagd worden, ook lokaal, om een vergelijking te kunnen maken.  

• Zie ook de opmerkingen onder punt 2 (als vervolg) i.v.m. de verkoop van 

cadeaubonnen via de nieuwe website. 

 

2. WINKELEN IN HOEILAART.  PROMOTIE. BESPREKING. 

Sofie heeft drie voorstellen gedaan naar het college, waarvan het reeds uitgewerkte idee 

van de cadeaubonnen één was. Een ander voorstel bestaat erin dat de gemeente 5 euro 

extra uitbetaald, wanneer een klant een waardebon van 50 euro aankoopt via de website. 

De klant koopt bijgevolg voor 50 euro en ontvangt 55 euro.  

De Raad is het erover eens om dit idee verder uit te werken wanneer het platform volledig 

is opgericht. 



Silke informeert de raad over de verkoop van de cadeaubonnen die verkocht werden via 

de website ‘Winkelen in Hoeilaart’. Momenteel werden er 16 cadeaubonnen verkocht, wat 

gaat over een bedrag van 1120 euro.  

Conclusie: De verkoop is niet echt gigantisch hoog. Kunnen we een marketingactie 

organiseren om het websitesysteem te promoten? Nogmaals de opmerking: ‘Ik koop in 

Hoeilaart’ via marketingacties als een geheel promoten! 

Het voorstel bestaat erin om voor de marketingactie beroep te doen op ondernemingen in 

Hoeilaart. Sofie wijst erop dat er drie offerten moeten worden aangevraagd en de beste 

offerte moet goedgekeurd worden. 

De gemeente wil inzetten op lokale economie – is het dan ook mogelijk dat de gemeente 

de RLE financieel ondersteunt bij de uitbouw van dit platform? Hoe kunnen we de mensen 

motiveren om naar deze website te surfen? Via marketingacties en sociale media.  

De RLE dient te zoeken naar begeleiding voor de uitbouw/het beheer van dit platform. 

Vb.: psp. De RLE raadt aan om marketingbedrijven uit Hoeilaart uit te nodigen om een 

voorstel te doen. 

Het zou een goede start zijn om alles te bundelen binnen één gezamenlijk platform. 

Conclusie: We spreken lokale marketingbedrijven aan, rekening houdend dat de gemeente 

gelinkt is aan het systeem van de aanbestedingen (tenzij deze aanvragen gebeuren door 

de RLE zelf). 

 

3. HOEILAART BRUIST. BESPREKING. 

De raad maakt zich de bedenking of ze nog wel 80 euro kunnen vragen als 

deelnemersbijdrage in coronatijden?  

Wanneer het deelnamebedrag 30 euro is i.p.v. 80 euro kunnen er mogelijk meer 

handelaars worden bereikt?  

Er wordt een werkgroep samengesteld: Silke, Tinne, Jan V.A., Ilse en Karen stellen zich 

kandidaat. De werkgroep komt samen na 8 augustus in ’t Boske = afspraak nog vast te 

leggen. 

De raad is het erover eens dat het niet eerlijk zou zijn tegen over de deelnemers van de 

vorige jaren om de deelnemersbijdrage volledig te schrappen. Er zijn verschillende 

deelnemers die dit project al jaren steunen. 

De RLE vraagt of het overgebleven bedrag van de waardebonnenactie kan worden 

uitbetaald aan de RLE, ter ondersteuning van de eindejaarsactie ‘Hoeilaart bruist’. 

 

4. WAARDEBONNEN. FOOD&DRINK EN NON FOOD. TUSSENTIJDSE EVALUATIE.  

Hoeveel heeft de gemeente er tot nu toe al ontvangen? Zijn er nieuwe klanten bijgekomen? 

Elke stelt voor om een joinkaart met systeem in te voeren, met als doel de goede klanten 

te belonen door een automatische korting uit te betalen. Dit is een variatie op het oude 

zegelsysteem. Is het niet aangeraden om dit in een globaal plateau op te nemen? 

Het doel is om de naast de inwoners, ook de niet-inwoners te motiveren om in Hoeilaart 

te kopen. 

Bezorgdheid: een online platform spreekt enkel jongere mensen aan; hoe bereiken we ook 

het oudere publiek? Dit ook via flyers, enz. 

 

5. DRUIVENFESTIVAL. KENNISNAME. 

Er bestaan veel ideeën, maar er is nog geen zekerheid over welke ideeën concreet zullen 

worden uitgewerkt. De raad dient meer nieuws af te wachten. Er zijn officieel nog geen 

beslissingen genomen. 

 

6. CIRCULATIEPLAN - GEBRUIK EVENEMENTENPLEIN. BESPREKING. 

Kunnen we vanuit de RLE iets organiseren op het evenementenplein?  

BBQ? Live music? Braderij? Zondag koopdag? Groepsactie om eventueel nieuwe website 

te lanceren? Nocturne? 

Beneden aan het Gemeenteplein staat een bord met aanduiding dat dit een 

eenrichtingstraat is. Dit zorgt voor verwarring. Veel mensen denken dat dit stuk 

doodlopend is. Is het mogelijk om dit duidelijker aan te duiden?  
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Kan er iets meer georganiseerd worden ter ondersteuning van niet-horecazaken? 

Ontevredenheid bij Decorysa dat er sommige handelaars niet betrokken worden bij bvb: 

het circulatieplan.  

Ook voor deze handelszaken verdwijnen er parkeerplaatsen in het weekend. Ook de 

bloembakken voor Mimi’s Optiek en apotheek Multipharma zorgen voor minder 

parkeerplaats. De RLE vraagt om opnieuw aan het college te laten weten dat er geen 

voordeel is om hier de bloembakken te laten staan. Tenslotte wijst de raad er opnieuw op 

dat de gehandicaptenparking te ver is verwijderd van het plein.  

De wijkbus rijdt niet meer sinds de start van de coronaperiode. Echter zijn de drie 

parkeerplaatsen die hiervoor worden gereserveerd niet opnieuw vrijgegeven. Dit belet de 

klanten onnodig om te parkeren. Kan deze signalisatie tijdelijk aangepast worden, zodat 

deze drie plaatsen tijdelijk vrij zijn tot de wijkbus opnieuw kan uitrijden? 

De RLE heeft als idee om een parkingroute uit te werken om de beschikbare parkings aan 

te duiden. Kan er een filmpje worden gemaakt om de circulatie duidelijk te maken tijdens 

het weekend? 

Conclusie betreffende de evenementen op het plein: het is nu niet het goede moment om 

iets te organiseren. De raad stelt voor om af te wachten tot er meer mogelijkheden zijn. 

 

7. GROS – STEUN LOKALE HANDEL / VERENIGINGEN EN KENNISMAKING-

SENSIBILISERING GROS/ WERELDWINKEL. 

De wereldwinkel vraagt of de RLE de ondernemers kan aansporen om producten te 

verkopen van de wereldwinkel.  

De RLE vindt dit echter oneerlijke concurrentie, daar zij geen rechtstreekse reclame maken 

voor handelszaken. Indien zij reclame maken voor de producten van de wereldwinkel, 

dienen zij dit ook te doen voor andere handelszaken.  

Ze raden aan dat de wereldwinkel zelf rechtstreeks contact opneemt met de horecazaken.  

De RLE stelt ook de vraag of de Wereldwinkel deelneemt aan de actie ‘Hoeilaart Bruist?’ 

 

8. DRINK LEDEN RLE.  

Lieven stelt voor om samen, als raad, een drink uit te werken met hapjes. De raad stelt 

voor om dit uit te werken binnen de actie Hoeilaart bruist. 

 

9. ZOMERACTIE – KERSTACTIE. BESPREKING. 

De RLE voorziet 250 euro voor de organisatie van een zomeractie en 500 euro voor de 

organisatie van een kerstactie.  

 

Zomeractie: gebruiken met de Druivenfestival  

Kerstactie : Zal later verder opgepikt worden. 

 

10. VARIA. 

A. Sommige horecazaken houden zich niet aan de regels. De raad is bezorgd over de 

gezondheid en eerlijke concurrentie tegenover andere horecazaken. Kunnen we vanuit 

de RLE deze horecazaken aanschrijven? We kunnen dit ook doorgeven aan het college. 

Vraag van de RLE: ADVIES: Kan er vanuit de gemeente een brief worden uitgestuurd naar de 

betrokkenen met de vraag om zich te houden aan de coronavoorschriften. 

 

B. Mogen de waardebonnen in delen worden ingediend bij de gemeente of mogen die 

enkel op het einde van oktober worden ingediend en uitbetaald?  

Sofie laat weten dat handelaars ten aller tijde hun bonnen mogen indienen en deze onmiddellijk 

worden uitbetaald. Ze hoeven niet te wachten tot op het einde van actie.  

 

C. Jan Montreuil contacteren i.v.m. BIN voor handelaars. Leden RLE inschrijven voor alle 

handelaars. 



D. Worden er attenties gegeven indien er een nieuwe zaak open gaat? Momenteel wordt 

dit nog niet gedaan. Dit werd in een voorgaande vergadering reeds besproken. Het is 

te moeilijk om dit op te volgen, de gemeente of RLE wordt niet altijd op de hoogte 

gebracht bij de opstart van een nieuwe handelszaak. Het is gemakkelijk om iemand te 

vergeten. 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 9 september 2020, om 

19.30 uur.  

 


