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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Donderdag 18 maart 2021 om 19.30 uur, via Teams. 

 

AANWEZIG: Bianca Blezer, Isabelle De Bruyne, Claude De Winter, Nattaya 

De Winter, Michel Joly, Elsbeth Laureys, Claude Loits, Lieve 

Smets, Jan Van Assche, Jan Vanderstraeten, Monique 

Vandervaeren, Elke Flamey, Yves Vanstallen, Charlotte Van 

Wachem, leden. 

 

Tinne Kunnen, voorzitter. 

Silke Lischetzki, penningmeester. 

Tessa Hemeleers, secretariaat. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

  

AFWEZIG: Bruno Dils*, Lieven Dujardin*, Julie Godts*, 

Karen Ramaekers*, leden. 

 

  

VERONTSCHULDIGD: Nathalie Borghans, Dominique Gigas, Ilse Hardie, Isabelle 

Heye, Jeannine Lauwers, Henri Vanderlinden, Liesbet 

Vanstallen, Marc Wauters, leden.  

 

1. REGLEMENT CADEAUBONNEN 

 

Op maandag 15 maart kwam de werkgroep rond het digitaal platform samen. De 

cadeaubon zal momenteel enkel op papier worden uitgewerkt en later ook digitaal worden 

aangeboden. Het reglement gaat dan ook enkel over het gebruik van de papieren 

cadeaubon. Eens ook het digitale systeem operationeel is, zal het reglement worden 

aangepast. 

 

Artikel 1: Herformuleren. Het lokaal bestuur biedt de waardebon enkel te koop aan. 

 

Artikel 2: Dit hangt samen met de lay-out van de papieren cadeaubon. De formulering 

dient hierop te worden aangesloten. 

 

Artikel 3: Bedrag van de bon drukken. Bij voorkeur enkel waardebonnen van 5 euro. 

 

Artikel 4: Kan de waardebon enkel aan een beperkte lijst ondernemers worden uitbetaald? 

Mag dit wel? Kan een overheid uitsluiten? De RLE is van mening dat dit juridisch moet 

worden nagevraagd. 

 

Artikel 5: ‘Het is niet toegelaten/mogelijk om de bon te kopiëren en meermaals te 

gebruiken’ → deze zin is overbodig → de papieren waardebon moet zo worden uitgewerkt 

dat misbruik ervan uitgesloten is. 

 

Artikel 6: Geen opmerkingen. 

 



Artikel 7: ‘Geldig BTW-nummer’ moet worden vervangen door een ‘geldig 

ondernemingsnummer’. Op deze manier staat het ook vrije beroepen toe om deel te 

nemen. 

 

Het moet voor alle ondernemingen waarvan de vestiging van de handelsactiviteit gelegen 

is in Hoeilaart, mogelijk zijn om deel te nemen. 

 

Artikel 8: Zie opmerkingen artikel 4. Het juridisch advies afwachten. 

 

Artikel 9: Naam platform ‘Koop in Hoeilaart’ vervangen door ‘Ik koop in Hoeilaart’. 

 

Artikel 10: Geen opmerkingen. 

 

Artikel 11: Nieuwe deelnemers kunnen elk jaar tot het einde van het jaar inschrijven. 

Indien je ook wil profiteren van de voordelen van de actie Hoeilaart bruist, dien je je 

uiterlijk eind september in te schrijven. 

 

Artikel 12: Dit hangt samen met artikel 4 en 8. Juridisch advies afwachten. ‘Digitaal 

platform’ aanvullen met ‘module cadeaubon’. 

 

Artikel 13: De lijst wordt geactualiseerd binnen de 14 dagen na de uitbetaling van het 

deelnamebedrag. 

 

Artikel 14: Hoe herken ik de cadeaubon? Dit artikel moet worden aangepast volgens de 

lay-out van de papieren cadeaubon (zie ook de opmerkingen op artikel 2). 

 

Artikel 15: Niet terugbetalen in cash. De bon is niet verzilverbaar. De cadeaubon kan wel 

worden vervangen door een bon van de eigen onderneming.  

 

Artikel 16: Geen opmerkingen. 

 

Artikel 17: Volgende zin verwijderen: ‘uiterlijk één week na stopzetting van de handelszaak 

(artikel 19)’. 

 

Artikel 18: Volgende zin aanvullen: de uitbetaling van de waardebonnen staat los van elke 

andere schuld die ondernemers hebben bij het lokaal bestuur. 

 

Artikel 19: Bij stopzetting van de handelszaak dient de zin ‘binnen de week binnen te 

brengen’ te worden verwijderd. 

 

Artikel 20: Geen opmerkingen. 

 

Artikel 21: Geen opmerkingen. 

 

Artikel 22: De volgende zin verwijderen uit het reglement ‘het lokaal bestuur Hoeilaart kan 

de Hoeilaart cadeaubon…’. 

 

Artikel 23: Aan te vullen met ‘Het reglement is te raadplegen op het digitaal platform 

ikkoopinHoeilaart.be’. 

 

Artikel 24: Geen verdere opmerkingen, aanvullingen enz. 

 

2. VOORGESCHIEDENIS HORECA EN ZOMERBAR 

 

• 1 maart 2021: horeca-overleg. 

• 2 maart 2021: overleg dienst Vrije Tijd: brainstorm dienst Vrije Tijd: 

zomerprogrammatie. Voorstelling idee van Sam Vanderstraeten omtrent de zomerbar. 
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• 5 maart 2021: overleg met Tim Vandenput, burgemeester, Joris Pijpen en Pieter 

Muyldermans, schepenen en Sam Vanderstraeten en Tessa Hemeleers, coördinatoren 

dienst Vrije Tijd: idee zomerbar en vragen horeca. 

• 8 maart 2021: besluit door het college van burgemeester en schepenen omtrent vragen 

horeca. 

• 15 maart 2021: horecaoverleg: feedback beslissing college van burgemeester en 

schepenen en toelichting idee zomerbar. 

 

Toekomst: 22 maart 2021: voorstel idee zomerbar aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

3. HORECA-OVERLEG. TERUGKOPPELING CBS: VRAAG EN ANTWOORD 

 

1. Holar&Isca, Neo Gusto, Hola 

 

Vragen horeca 

Holar&Isca, Neo Gusto en Hola vragen om het verkeer aan het Gemeenteplein om te leiden 

op vrijdagavond (van na de markt gedurende de rest van de vrijdag). Ze kunnen bijgevolg 

de straat/het plein gebruiken voor XL-terrassen. Op zaterdag kan het plein opnieuw worden 

opengemaakt.  

 

Omleiding: via achterkant kerk - Domino tot Felix Sohiestraat blijft toegankelijk (enkel niet 

voor zwaar verkeer). 

 

Voor Neo Gusto en Holar&Isca lijkt ook zaterdagavond een goed moment (Hola blijft 

gesloten zaterdagavond). Zij vragen aan het college om ook hier een omleiding in te stellen 

en een oplossing voor de praktische problemen voor te stellen. 

 

Daarnaast vragen Holar&Isca en Neo Gusto een vaste locatie op het Gemeenteplein (samen 

ongeveer 60 m²) die ze kunnen innemen met een 'vast terras' - dat kan blijven staan van 

april tot en met oktober. 

 

Antwoord college 

 

- Vrijdagavond omleiding behouden is goedgekeurd. Er dient bij de horeca-uitbaters een 

verantwoordelijke te worden aangeduid, die de borden zal weghalen op vrijdagavond. 

- Zaterdagavond omleiding opnieuw plaatsen = geweigerd. 

Welke omleiding wordt gehanteerd tijdens de zomerbar is nog onduidelijk. Hierover 

wordt beslist tijdens de voorstelling van de zomerbar aan het college van burgemeester 

en schepenen op maandag 22 maart e.k. Pas daarna kan hierop een antwoord worden 

geformuleerd.  

- De aanvraag tot het plaatsen van een vast terras wordt niet goedgekeurd. Het college 

is van mening dat hier slechts kan worden over gepraat wanneer minimum drie 

horecazaken zijn geopend tijdens de avond en middag én dat tijdens de duurtijd van 

het volledige weekend. 

- Er wordt geen container geplaatst door het lokaal bestuur voor de stockage van stoelen 

en tafels. Er kan opnieuw gebruik worden gemaakt van het gebouw van de ‘oude 

Delecta’. Indien de horeca dit niet voldoende vindt, dienen zij zelf in te staan voor een 

alternatief. 

 

  



2. De Commerce 

Vragen horeca 

 

Indien de omleiding op vrijdagavond op het Gemeenteplein wordt goedgekeurd vragen ook 

zij een omleiding op vrijdagavond aan de Kerkstraat, zodat automobilisten de Jolystraat 

niet afrijden. Dit ervaren ze als gevaarlijk voor de klanten/het personeel. De omleiding 

maakt het zetten van een extra terras (zoals met het Druivenfestival) mogelijk. 

 

Victorine is akkoord indien de toegang naar hun parking via de Walter Vandenputstraat 

mogelijk blijft. 

 

Verder vragen zij of het mogelijk is om extra stoelen en tafels uit te lenen van het lokaal 

bestuur. 

 

Antwoord college 

Op de vraag omtrent de omleiding kan momenteel geen antwoord worden gegeven. Het 

college heeft aan de technische dienst een circulatieplan gevraagd en wil de impact op 

het verkeer eerst bekijken. Hierover wordt beslist in het cbs van 22 maart e.k.  

Daarna zal het antwoord worden teruggekoppeld naar de horeca. 

 

De commerce kan extra stoelen en tafels lenen van de gemeente. Het uitlenen zal gratis 

zijn, maar er zal wel een nota worden opgesteld die de afspraken rond aantal, schade, 

verlies enz. omschrijft. 

 

Opmerking RLE 

 

Claude en Nattaya gaan akkoord met deze omleiding, maar willen graag op de hoogte 

worden gesteld en vragen dat dit georganiseerd verloopt (stoelen en tafels dienen te 

worden opgeborgen, enz.). 

 

3. Victorine 

 

Vragen horeca 

Victorine schat het mogelijk hinder (lawaai, stof) te ondervinden van de werken in het 

nabijgelegen pand. 

Daarom vragen ze of het mogelijk is om de stoep aan de overkant te gebruiken. Ze willen 

hier een terras plaatsen, wanneer het mooi weer is: van donderdag tot en met 

zondagavond. 

 

Ze zullen het terrasmeubilair telkens opbergen en vragen geen omleiding. Indien mogelijk 

wel een bord 'graag traag' plaatsen. Bijkomend vragen ze of de gemeente bij het 

nabijgelegen pand kan vragen om buitenwerk (stenen slijpen enz.) op hun binnenplein te 

doen én niet vooraan aan de straatkant. 

 

Antwoord college 

Het staat Victoria vrij om het terras aan de overkant te gebruiken. 

Een bord ‘graag traag’ kan niet worden geplaatst, aangezien deze straat reeds zone 30 is. 

Er bestaan ook officiële ‘graag traag’ borden, maar restaurant Victoria wordt wel 

toegestaan om zelf een extra aanduiding te maken/te plaatsen.  

De aannemers van het nabijgelegen pand zullen worden gecontacteerd. 

 

Ter info: 

Restaurant Victoria heeft deze borden inmiddels zelf besteld. 
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4. 't Boske 

 

Vragen horeca 

't Boske vraagt de omleiding van de Désiré Vandervaerenstraat aan, zodat het zoals 

vorig jaar mogelijk is om een terras te plaatsen op de knuffelhoek. De omleiding idealiter 

van vrijdagavond tot en met zondag. 

 

Daarnaast vraagt Claude of het mogelijk is om parasols, tafels en stoelen van het lokaal 

bestuur uit te lenen. 

 

Antwoord college 

- De Désiré Vandervaerenstraat wordt afgesloten op vrijdag, zaterdag en zondag. De 

borden worden geplaatst en weggehaald door de technische dienst.  

- Er worden geen parasols gehuurd door het lokaal bestuur en het lokaal bestuur heeft 

deze zelf niet in eigen beheer. 

- Stoelen en tafels kunnen worden uitgeleend, mits dezelfde voorwaarde als de 

Commerce (en andere horecazaken). 

- Het lokaal bestuur kan een klein podium aan ’t Boske ter beschikking stellen. 

 

5. Sportecho 

 

Vragen horeca 

Dominique vraagt om de straat ook af te sluiten van beneden aan het Gemeenteplein tot 

de Felix Sohiestraat wanneer er evenementen op het Gemeenteplein doorgaan. Dit om 

het veilig oversteken voor de klanten te kunnen garanderen.  

 

Conclusie: Uitgebreide omleiding bij evenementen: omleiding Gemeenteplein via 

achterkant kerk + straat Domino tot Felix Sohiestraat is bijkomend afgesloten. 

 

Antwoord college 

- Enkel omleiding toegelaten bij evenementen. Wat wordt beschouwd als een 

evenement? Dit wordt besproken op het college van burgemeester en schepenen van 

22 maart e.k. 

 

6. Sportbar 1560  

 

Vragen horeca 

Dirk Jacquet heeft geen vragen voor het college van burgemeester en schepenen.  

 

7. Algemene vraag - Uniformiteit terrassen  

 

Vragen horeca 

De horeca vraagt zich af of er richtlijnen (en budget) komen vanuit het bestuur om een 

uniform terras uit te werken/aan te kopen? 

 

Antwoord college 

De gemeente zal momenteel geen uniforme afsprakennota uitwerken en geen financiële 

tussenkomst voorzien. De horeca dient hier zelf initiatief in te nemen, het lokaal bestuur 

kan de uitwerking ervan mee ondersteunen. 



 

 

4. ZOMERBAR 2021. 

 

Tessa stelt het idee van de zomerbar voor en schetst het concept en de bijhorende opties, 

zoals die zullen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, in 

zitting van 22 maart e.k. 

 

Sam Vanderstraeten kreeg als coördinator Evenementen de opdracht om het 

Gemeenteplein in te vullen als evenementenplein. Zo is het idee van de zomerbar ontstaan.  

 

Dit idee werd voorgedragen aan de dienst Vrije Tijd op hetzelfde moment als wanneer de 

vragen van de horeca werden voorgedragen aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

De zomerbar zal invloed hebben op de omleidingen en de vrijdagmarkt. Het college wordt 

over het concept ‘zomerbar’ ingelicht komende maandag 22 maart e.k. 

 

Tessa zal op 22 maart e.k. om 10 uur een plan uitwerken in samenwerking met Elke Flamey 

om de markt langs de bovenkant van het Gemeenteplein te plaatsen. Dit plan zal worden 

voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in de namiddag. Na akkoord 

over de zomerbar en de markt, zal dit ook worden voorgelegd aan de andere 

marktkramers. 

 

De RLE is van mening dat de zomerbar een grote impact heeft en er rekening met iedereen 

moet worden gehouden (horeca, zomerbar, marktkramers, plaatselijke handelaars, enz.). 

Er moet ook nog voldoende parking beschikbaar blijven. 

 

De RLE staat over het algemeen niet positief tegenover dit initiatief. Er heerst het gevoel 

dat dit initiatief in het leven is geroepen om de horeca toch meer kans op omleiding toe te 

laten. 

 

De RLE vraagt het college dan ook om geen harde beslissingen te nemen en nadien nog 

advies te mogen geven.  

 

De RLE heeft geen interesse om de zomerbar uit te baten en wenst de kansen te laten aan 

de verenigingen. 

 

5. DIGITALE WAARDEBONNEN 

 

Een digitaal waardebonsysteem, vraagt ook om een digitale manier van ontwaarden, zodat 

de waardebon niet dubbel kan worden gebruikt. 

 

De RLE staat achter de uitwerking van een digitale waardebonnensysteem, maar is van 

mening dat het ontwaardingssysteem zo eenvoudig mogelijk dient te verlopen. 

 

6. VARIA 

 

A. Leegstand: De RLE is van mening dat het lokaal bestuur meer inspanningen moet 

doen om leegstand te voorkomen. Hier dient dringend werk van te worden gemaakt, 

zodat de lege panden op het Gemeenteplein kunnen worden ingevuld. 

B. Het lokaal bestuur dient werk te maken van een duidelijk parkeerplan. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 20 april 2021, om 19.30 uur, via 

Teams. 

 

 


