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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Woensdag 16 oktober 2019 om 19.30 uur, in zaal Bakenbos 

van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

 

AANWEZIG: Isabelle De Bruyne, Claude De Winter, Nattaya De Winter, Ilse 

Hardie, Michel Joly, Tinne Kunnen, Elsbeth Laureys, Claude 

Loits, Karen Ramaekers, Sofie Stroobants, Henri Vanderlinden, 

Monique Vandervaeren, Gert Vandervoort, Liesbet Vanstallen, 

Yves Vanstallen, Marc Wauters, leden. 

 

 Tessa Hemeleers, secretariaat. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

 

VERONTSCHULDIGD: Nathalie Borghans, Silke Lischetzki, Jan Vanderstraeten, 

Kim Vanderstraeten, Lieve Smets, leden.  

 

AFWEZIG: Steven Benats***, Vincent Cabrera Luna***, 

Mimi Dekock***, Frederik Delrue***, Lieve Dujardin**, 

Isabelle Heye*, Jeannine Lauwers**, Kenny Verbeeck*, leden. 

 

 

1. VERKIEZING DAGELIJKS BESTUUR RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE.  

 

De Raad bedankt het huidige dagelijks bestuur, Henri Vanderlinden, Claude Loits en Silke 

Lischetski voor de inspanningen die zij geleverd hebben de afgelopen jaren. Zij kunnen 

zich uiteraard opnieuw kandidaat stellen. 

 

Henri geeft aan zich niet opnieuw kandidaat te willen stellen als voorzitter, omwille van 

zijn pensioenstelling. 

 

Tinne Kunnen stelt zich als enig lid kandidaat als voorzitter. Alle leden gaan akkoord om 

Tinne aan te stellen als voorzitter. Silke Lischetski is afwezig omwille van onvoorziene 

omstandigheden. Zij geeft wel aan zich opnieuw kandidaat te willen stellen als nieuwe 

penningmeester. Alle leden gaan hiermee akkoord en de Raad verkiest opnieuw Silke als 

penningmeester. Niemand stelt zich kandidaat als ondervoorzitter. Deze plaats binnen het 

dagelijks bestuur blijft open. De Raad kan nog geen ondervoorzitter verkiezen. 

 

2. IK KOOP IN HOEILAART. ACTIE DRUIVENFESTIVAL. EVALUATIE. 

 

Tessa ontving meermaals de vraag waarom er niet meer buttons worden uitgedeeld via de 

winkels. De reden hiervoor is dat er vooraf werd beslist in de vergadering om een deel van 

de buttons uit te delen via de winkels, maar het merendeel op het Druivenfestival. Dit 

omdat de actie voornamelijk om ‘marketing’ draait. 

 

Het was dit jaar echter niet gemakkelijk om deze uit te delen op het Druivenfestival, omdat 

het moeilijk is om hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden binnen de Raad. 
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Er wordt beslist om met een volgende actie opnieuw meer buttons uit te delen via de 

winkels én dit in alle winkels. Het is niet mogelijk om enkel buttons uit te delen bij de 

deelnemers van Hoeilaart Bruist (dit is dit jaar ook niet gebeurd), omdat dit vooraf in het 

reglement van Hoeilaart Bruist moet worden opgenomen. 

 

Bij het herbekijken van de nieuwe actie moet er worden beslist of de actie enkel zal 

doorgaan met het Druivenfestival of ook terug opnieuw met de Meifeesten. 

 

3. ORGANISATIE RECLAMESTOET EN SPONSORACTIE. EVALUATIE. 

 

Silke is verantwoordelijk voor de organisatie van de reclamestoet en de sponsoractie. Zij 

is door onvoorziene omstandigheden afwezig en dit punt wordt bijgevolg uitgesteld naar 

een volgende vergadering.  

 

4. NIEUWJAARSRECEPTIE INTERRADENOVERLEG. ZONDAG 5 JANUARI. 

 

De nieuwjaarsreceptie van het Interradenoverleg vindt plaats op zondag 5 januari van 

11 tot 14 uur. De receptie kreeg de benaming ‘Klinken op 2020’, omdat iedereen (alle 

inwoners, enz.) welkom zijn. De receptie is niet enkel voor de leden van de adviesraden, 

maar wordt wel georganiseerd door de adviesraden. 

 

Het concept is dat alle aanwezigen zelf een fles en een hapje meebrengen. Iedereen neemt 

ook zijn eigen borden, plateaus, enz. mee naar huis, waardoor het opruimen beperkt is. 

 

Tijdens het overleg worden telkens van elke adviesraad vrijwilligers gevraagd om de tafels 

klaar te zetten voordien én de zaal op te ruimen nadien.  

Karen en Tessa geven zich graag op als vrijwilliger. 

 

Sofie laat weten dat de opkuis vorig jaar vlot is verlopen. 

 

5. HOEILAART BRUIST. 

 

Het reglement en de toelating van de actie moeten worden voorgelegd aan het college ter 

goedkeuring. 

De prijzenpot van vorig jaar kan worden behouden bij 65 inschrijvingen (van 80 euro).  

 

Het reglement moet worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, 

ter goedkeuring. 

 

De deelnemers dienen zelf hun pakket (stempel, stempelkaarten enz.) te komen ophalen 

aan het onthaal van de gemeente Hoeilaart. 

 

De wijnflessen (prijzen) worden opnieuw besteld van Holar&Isca. De bloemen worden dit 

jaar besteld bij Strelitzia, volgend jaar zullen deze worden besteld bij Welriekende. 

 

De trekking vindt plaats op zaterdag 4 januari 2020. Alle deelnemers ontvangen bij hun 

pakket (stempelkaarten enz.) een enveloppe om de ingevulde stempelkaarten te 

deponeren bij afloop van de actie. 

 

De kaarten moeten worden gedeponeerd in de brievenbus van het gemeentehuis. 

 

De Raad richt een werkgroep op voor de verdere uitwerking van deze actie; Hans, Sofie, 

Elsbeth, Elke, Tinne en Ilse. 

De werkgroep komt samen op maandag 4 november, om 9 uur in ’t Boske. 
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6. VOORBEREIDING NIEUWJAARSRECEPTIE. 

 

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op maandag 20 januari 2020. 

Tessa vraagt na bij Silke wat het budget voor de receptie was in 2018-2019. 

De hapjes worden opnieuw besteld bij Hof ten Doore, drank bij Holar&Isca, sandwiches bij 

Van Pee en ’t Smulhuisje, de taart bij Vandervaeren.  

 

De Raad gaat akkoord om het kindercollege opnieuw te vragen om de trekking bij te wonen 

én in goede banen te leiden. 

De werkgroep zal er ook over nadenken om de inhuldiging (van een ondernemer) verder 

uit te werken. Ook naar een muziekgroepje moet worden gezocht. 

 

7. KERSTMARKT. 

 

Een tijdje geleden bestond het idee erin om deel te nemen aan de kerstmarkt van Hoeilaart, 

die plaatsvindt op 13, 14 en 15 december. Sam Vanderstraeten liet weten dat er nog één 

chalet beschikbaar is, maar enkel bij deelname van 3 dagen. Indien de Raad wil deelnemen 

voor één dag, kunnen ze een tentje gebruiken. 

De vraag is dan ook ‘Willen we deelnemen?’ De Raad beslist om deel te nemen, om zo 

inkomsten te creëren voor de kassa. 

Volgende leden stellen zich kandidaat voor de verdere uitwerking hiervan: Marc, Sofie, 

Karen, Elsbeth, Elke, Tinne, Monique, Ilse, Claude, Isabelle en Yves. 

 

Volgende materialen wil de Raad graag reserveren via de gemeente: tent, zijkanten tent, 

tafels, stoelen en enkele hoge tafels. 

 

De werkgroep komt samen op dinsdag 12 november, om 19.30 uur in de Sportbar 1560. 

 

8. NIEUWE STATUTEN. GOEDKEURING. 

 

Claude en Nattaya geven aan dat de opsomming/nummering in de statuten en het 

huishoudelijk reglement niet duidelijk zijn. Helaas is dit de opsomming van het sjabloon 

dat gebruikt wordt door alle adviesraden én kan dit niet worden aangepast.  

 

De Raad keurt de statuten definitief goed. 

 

9. NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN DE AFSPRAKNNOTA. GOEDKEURING. 

 

Marc maakt volgende opmerking; aanpassing artikel 2 ‘Mensen die zich kandidaat stellen 

als lid van de RLE’ – vervangen door ‘alle leden van de RLE beschikken over stemrecht’. 

Tessa zal dit aanpassen. 

 

De Raad keurt het huishoudelijk reglement en de afsprakennota goed.  

 

10. VARIA. 

 

A. Tessa 

De gemeente denkt eraan opnieuw stratenplannen te laten drukken (naar het huidige 

ontwerp). Rond het stratenplan kan ruimte gemaakt worden voor publiciteit van de 

handelaars. Deze publiciteit is betalend. De gemeente vraagt de Raad voor Lokale 

Economie of hiervoor interesse is.  

De leden reageren onmiddellijk dat deze publiciteit nog weinig relevant is en ze hiervoor 

geen interesse hebben. 
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B. Tessa 

Dit jaar viert Elektro Joos zijn 50 jaar bestaan. Tessa vraagt of het een idee is om 

hiervoor iets te organiseren. De leden denken hier verder mee over na. Ze geven het 

idee om hen mee te nomineren voor de inhuldiging van een ondernemer met de 

nieuwjaarsreceptie. Het organiseren van een persoonlijke receptie of andere 

gelegenheid voor Elektro Joos zal dan weer moeilijker zijn, omdat dit dan voor alle 

ondernemers moet worden bijgehouden. Dit is gevoelig naar andere ondernemers, 

want het is moeilijk bij te houden wie gevierd moet worden waardoor er al snel 

ondernemers worden vergeten.  

 

C. Claude Loits 

Claude geeft aan dat er valse geruchten de ronde doen. De Serrist zal namelijk niet 

sluiten of verhuizen.  

 

D. De Raad stelt voor om reeds een datum vast te leggen voor het jaarlijkse etentje. Het 

etentje zal plaatsvinden op woensdag 18 maart. De Raad stelt voor om te gaan eten 

bij De Commerce. 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020, om 19.30 uur.  

 


