
 VERSLAG VERGADERING RAAD VOOR  
LOKALE ECONOMIE VAN 

18 juni 2014 
 

Aanwezig: 
Benats Steven, De Winter Claude, De Winter Nattaya, Loits Claude, Petak Gaston, 

Van Assche Jan, Vanderlinden Carine, Vanderstraeten Kim, Lahaye Kris, 
Vanwijnsberghe Martine. 

 

Verontschuldigd: 
Brusselman Ruben, Jacquet Dirk, Kunnen Christine, Joly Michel, Laureys Wim, 

Vandervoort Gert, Vandervaeren Jenny, Van Horenbeke Jean-Paul, Wauters Marc, 
Willems Gaby,  

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
Geen opmerkingen. 

 
2. Evaluatie Meifeesten. 

- Braderie: Weinig volk wegens het slechte weer, doch een goed alternatief om de 

braderie naar het GC Felix Sohie door te laten gaan. 
- Koop in Hoeilaart: Door het slechte weer toch een paar foto’s kunnen nemen waar 

er 100 winnaars konden gekozen worden. 
De volgende actie zal tijdens het Druivenfestival doorgaan. We zullen trachten om 
de affiches tegen 1 september 2014 bij de handelaars te bezorgen. De winnaars 

kunnen hun waardebon bij Nattaya Boetiek ophalen. 
 

3. Evaluatie Ondernemingsevenement. 
Het Ondernemingsevenement is dit jaar door het gemeentebestuur van Tervuren 
georganiseerd geweest. 

10 handelaars/zelfstandigen uit Hoeilaart hebben hieraan deelgenomen. 
Streefdoel is om volgend jaar het ‘Ondernemingsevenement’ in Hoeilaart door te 

laten gaan. 
 

4. Bespreking vergadering Adviesraden. 

De verschillende adviesraden zijn samen gekomen om de werkwijze tussen de 
adviesraden, de secretarissen van de raden en het schepencollege te bespreken 

dit in samenwerking met “De Wakkere Burger”. 
Er zal een sjabloon gemaakt worden waardoor de adviezen duidelijker opgemaakt 
zullen worden. 

 
5. Advies parkeerplan. 

Het nieuw parkeerplan wordt voorgesteld aan de hand van een stratenplan. 
Het voorstel van de verkeerscommissie is om in de F. Sohiestraat, Gemeenteplein 
en M. Félicéstraat een ‘blauwe zone’ van 3 uur in te stellen zonder bewonerskaart. 

De RLE gaat akkoord met het voorstel van de verkeerscommissie. 
De RLE vraagt of de politie gedurende 1 maand preventief kan optreden alvorens 

een boete uit te schrijven. 



Kan het gemeentebestuur blauwe kaarten met logo van Hoeilaart aankopen en 
verdelen bij de handelaars zodoende deze aan de klanten kunnen gegeven 

worden. In bijlage het voorstel van de verkeerscommissie. 
 
6. Druivenfestival. 

 - Reclamestoet: 
 De prijzen voor de reclamestoet voor de niet Hoeilaartse 

handelaars/zelfstandige worden verhoogd.  
 Auto/bestelwagen: 60 euro. 
 Vrachtwagen: 80 euro. 

 Aanhangwagen <500kg.: 30 euro. 
 Aanhangwagen >500kg.: 80 euro. 

- Sponsoring: 
De prijs voor de sponsoring blijft ongewijzigd: 40 euro. 

Er wordt uitgekeken naar een nieuw affiche met Nero erop, rekening houdend 
met de sponsor Transport Van Caudenberg. 

- Jaarmarkt: 

Het druivencomité heeft het traject van de jaarmarkt volgens ons advies op 
het college geagendeerd. 

Het college stelt voor om de jaarmarkt tot aan de E. Vandenbroeckstraat te 
plaatsen. Quid Strélitzia. En de A. Biesmanslaan tot aan de ingang van de AD 
Delhaize. Quid Universal Travel. 

Tevens vragen ze een schriftelijk advies van de brandweer. 
Jan Van Assche vraagt een vergadering aan met het druivencomité. 

- Vraag van Claude De Winter om een brief te schrijven naar de politiezone om 
meer toezicht te houden in het centrum bij einde van de fuif. 

 

7. Varia. 
- Website Hoeilaart.com is opgedoekt, vragen aan Joris Pijpen hoever we staan 

  met de andere website. 
- Belgerinkel: 1.250 lotjes geregistreerd waaronder 1 winnaar nl. Marie-Rose  
Craps. 

- Starterscentrum: Het dagelijks bestuur van de RLE heeft bij hoogdringendheid 
een advies uitgebracht. Het dossier gaat voor goedkeuring naar de 

gemeenteraad. 
 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Jan Van Assche 
Voorzitter RLE 


