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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Dinsdag 21 mei 2019 om 19.30 uur, in zaal Molenberg van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

 

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

Hardie, Isabelle Heye, Michel Joly, Tinne Kunnen, Elsbeth 

Laureys, Jeannine Lauwers, Silke Lischetzki, Claude Loits, Sofie 

Stroobants, Henri Vanderlinden, Gert Vandervoort, Yves 

Vanstallen, leden. 

 

 Tessa Hemeleers, secretariaat. 

 

VERONTSCHULDIGD: Nathalie Borghans, Lieven Dujardin, Karen Ramaekers, Kenny 

Verbeeck, Lieve Smets. 

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

Frederik Delrue*, Jan Vanderstraeten*, Monique 

Vandervaeren*, Liesbet Vanstallen*, Marc Wauters*, leden. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

 

1. DRUIVENFESTIVAL. TOELICHTING ERWIN GHYSENS. 

Silke maakt momenteel deel uit van het Druivencomité en zal de rechtstreekse 

contactpersoon zijn tussen het festival en de ondernemers van Hoeilaart. Erwin laat weten 

dat de Raad voor Lokale Economie in de toekomst ideeën over het Druivenfestival mag 

doorgeven aan Silke. Het thema dit jaar is ‘Om van te snoepen’. Dit kan zowel inhouden: 

druiven, snoepjes, chocolade, enz.  

 

Erwin komt het idee van het Druivencomité toelichten, namelijk dat de klanten bij elke 

aankoop bij een Hoeilaartse handelaar een reepje chocolade krijgen, naar de film ‘Sjakie 

en de chocoladefabriek’. In één reepje zit een gouden ticket (VIP-ticket)! Deze actie dient 

te worden gesponsord door de Raad voor Lokale Economie.  

 

Dit kan zowel fairtradechocolade zijn of van verschillende handelaars. Het Druivencomité 

zorgt voor de nodige promo.  

 

Het tweede punt dat Erwin komt toelichten, komt reeds jaren terug. Dit is de 

etalagewedstrijd. De winnaar hiervan krijgt een bladzijde in de Serrist. 

 

Erwin vraagt bijkomend of de Raad voor Lokale Economie opnieuw 600 euro per vereniging 

wil sponsoren. De Raad gaat hiermee akkoord. Hij wil hierbij ook de Raad voor Lokale 

Economie bedanken voor de inspanningen van de afgelopen jaren.  

 

Het Druivencomité vraagt om met de deelnemers te blijven praten over het verbod op 

gooien uit de wagens tijdens de reclamestoet en het belang van de veiligheid te blijven 

benadrukken.  
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Henri merkt op dat er in de Henri Caronstraat niemand mag parkeren bij de ontbinding van 

de reclamestoet. 

Erwin verlaat de vergadering. 

 

Er wordt beslist om een werkgroep op te richten om het concept met de chocolade verder 

uit te werken. 

Claude, Silke en Yves geven zich op voor deze werkgroep. 

 

2. INSTALLATIE LEDEN RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE. 

Tessa overloopt de ledenlijst. 

 

3. ONTWERP NIEUWE STATUTEN. BRAINSTORM. 

De gemeente zal een sjabloon van statuten ontwerpen voor alle adviesraden. Zodat voor 

alle adviesraden de samenstelling van de raad, de wijze van kandidatuurstelling, enz. 

onder dezelfde artikels is terug te vinden. De inhoud van elk artikel kan wel verschillen. In 

afwachting van dit sjabloon bespreekt de RLE de inhoud van de huidige statuten.  

 

Hieronder een opsomming van de opmerkingen. 

 

Artikel 2 

De RLE heeft een adviserende taak. Bijkomend wordt in de huidige statuten voornamelijk 

gesproken over ‘Middenstand’, maar het bereik van RLE is en moet breder zijn (inclusief 

de vrije beroepen, stielmannen, enz. – alles met betrekking tot economie). 

 

Artikel 3 

Akkoord. 

De meerderheid is voorstander van de samenstelling van een dagelijks bestuur.  

Het dagelijks bestuur werkt enkele opties uit en laat de leden stemmen over de definitieve 

keuze.  

Verder samenwerken als werkgroepen. Als de werkgroep iets uitwerkt kan dit niet worden 

afgeblazen in de algemene vergadering. 

 

Artikel 4 

Akkoord. 

De data en de agendapunten van de open vergaderingen dienen kenbaar te worden 

gemaakt. Iedereen mag de vergadering mee volgen, maar enkel de leden mogen 

stemmen. Indien personen willen meestemmen, dienen zij zich op te geven als lid. 

 

Artikel 5 

De kandidatuur tot lid wordt online ingediend.  

De leden gaan akkoord om een lid uit te sluiten wanneer hij of zij driemaal na elkaar 

afwezig is zonder zich hierbij bij de voorzitter te verontschuldigen. Het aantal keer afwezig 

zal worden aangeduid door sterretjes te zetten achter de naam, bovenaan het verslag. 

 

Artikel 6 

Akkoord. 

 

Artikel 7 

De voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden voor een periode van drie jaren 

verkozen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten 

door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering 

voorgezeten door de penningmeester. 

 

Artikel 8 

Akkoord.  
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Artikel 9 

Akkoord. 

 

Artikel 10 

De vergadering vindt afwisselend plaats op dinsdag, woensdag of donderdag. 

 

Artikel 11 

Alle leden mogen punten op de agenda plaatsen. De voorlopige agenda wordt naar alle 

leden doorgestuurd. 

 

Artikel 12 

Tot wijziging van de statuten en het uitsluiten van leden kan slechts besloten worden 

wanneer 2/3de van de aanwezige leden akkoord gaat. Niet langer 2/3de van de aanwezige 

leden, want bij een slapende ledenlijst is dit moeilijk. 

 

Artikel 13 

Akkoord. 

Volgens de afspraken omtrent het traject ‘De Wakkere Burger’. 

 

Artikel 14 

Akkoord. 

 

Artikel 15 

Akkoord. 

 

Artikel 16 

De leden van het dagelijks bestuur worden aangeduid voor een hernieuwbare termijn van 

drie jaren. 

 

Artikel 17 

Akkoord. 

 

Artikel 18 

Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter, wordt de vergadering voorgezeten 

door de penningmeester. 

 

Artikel 19 

Akkoord. 

 

Artikel 20 

De agenda wordt vastgesteld door alle leden, met de mogelijkheid tot indienen van 

bijkomende agendapunten. 

 

Artikel 21 

Akkoord. 

 

Artikel 22 

Elk lid van de Raad ontvangt binnen de vijf dagen een exemplaar van het verslag. 

 

Artikel 23 

Akkoord. 

 

Artikel 24 

Akkoord. 

 

Artikel 25 

Akkoord. 
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Artikel 26 

Akkoord. 

 

Artikel 27 

De raad kan vrijwillig ontbonden worden indien 2/3de van de aanwezige leden op de 

algemene vergadering hiertoe besluit. 

 

Artikel 28 

Akkoord. 

 

De statuten bevatten veel herhalingen en er zijn enkele tegenstrijdigheden met het 

huishoudelijk reglement. Tessa zal deze opmerkingen verwerken in het sjabloon, van zodra 

ontvangen. Het ontwerp zal door Tessa worden voorgelegd aan de raad. Waarbij de raad 

verdere opmerkingen kenbaar kan maken.  

 

4. IK KOOP IN HOEILAART. ACTIE DRUIVENFESTIVAL. BESPREKING. 

De Serrist heeft reeds twee afbeeldingen voor een badge ontworpen. Deze zijn terug te 

vinden in bijlage van dit verslag. Elk lid kan stemmen voor een afbeelding (1 of 2) tegen 

de uiterste datum om opmerkingen in te dienen over het verslag. 

 

De keuze van de Raad voor Lokale Economie dient te worden goedgekeurd door de 

Nerostichting. 

 

Het totaal budget voor deze actie is 3000 euro. 

Dit werd in 2018 gebruikt voor: 

- 1391,50 euro (5000 badges); 

- 100 waardebonnen van 10 euro: 1000 euro; 

- 180 euro: ontwerp en druk affiches (2 keer nodig in 2018); 

- Budget druk waardebonnen; 

- Korting bij Belgian Button Company. 

 

De Raad voor Lokale Economie raadt aan om prijs te vragen voor de druk van zes- of 

zevenduizend badges, aangezien de prijs niet heel veel zal verschillen. 

 

De Raad voor Lokale Economie denkt erover na om de badges uit te delen op de 

reclamestoet. Claude Dewinter maakt de opmerking dat men zo naast het doel van de actie 

mikt, nl. ‘kopen in Hoeilaart’ en een extraatje krijgen bij een aankoop. De meerderheid 

gaat hiermee akkoord, maar de actie gaat ook om reclame en een samenhorigheidsgevoel. 

De Raad bedenkt wel of de actie voldoende effect zal hebben als de badges worden 

uitgedeeld met de reclamestoet, daar de mensen de badge dan onder hun jas dragen ‘s 

avonds.  

 

De Raad beslist om de badges opnieuw te verdelen via de handelszaken vanaf 1 september. 

De badges die overblijven worden uitgedeeld op zaterdag- en zondagmorgen tijdens het 

Druivenfestival. 

 

De Raad raadt aan om tijdig aan Jan te vragen om foto’s te trekken tijdens het 

Druivenfestival. Er dient over de actie ook sterk gecommuniceerd te worden. 

 

5. ONDERNEMERSEVENEMENT. TAAKVERDELING. 

 

Tessa deelt de uitnodigingen van het ondernemersevent uit. 

Het programma ziet eruit als volgt: 

- 18.30 - 19.00 uur: Onthaal 

- 19.00 – 19.15 uur: Verwelkoming door Dany Verstraeten 

- 19.15 – 19.45 uur: Robin Geers ‘Hoe ga ik naar de volgende groeifase?’ 
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- 19.45 – 20.15 uur: Ondernemersverhaal (over innovatie, mobiliteit en milieu) door 

Torsten en Bjorn Robbens – Sarolea 

- 20.15 -20.30 uur: Afsluitend woord door Joris Pijpen, schepen voor o.a. Lokale 

Economie van Hoeilaart 

- 20.30 – 21.30 uur: Netwerkmoment met broodjesbuffet (betalend 10 euro per 

persoon)  

- 21.30 – 23.00 uur: Optreden van ‘Motel Men’ 

Inschrijven kan via https://www.hoeilaart.be/inschrijven-voor-het-ondernemersevent 

 

Tessa vraagt of er enkele leden willen helpen bij het verloop: 

- klaarzetten (nootjes – chips): Elsbeth 

- onthaal – naam kleven: Sofie – Isabelle 

- bijschenken aperitief – Elsbeth 

- toog: Elke – Henri – Yves – Hans 

- opruim - Tinne 

Tessa roept alle leden op om aanwezig te zijn om de deelnemers aan te spreken tijdens  

het netwerkmoment om te horen wat de gemeente en de Raad voor Lokale Economie 

voor hen kan betekenen. 

 

6. ORGANISATIE LICHTSTOET EN SPONSORACTIE. BESPREKING. 

De Raad voor Lokale Economie zal niks aankopen om uit te delen tijdens de reclamestoet. 

Tessa vraagt na op de gemeente of er nog voldoende linnen zakken zijn om uit te delen. 

Aan de verenigingen zal gevraagd worden om de RLE te vermelden op hun wagens. Ze 

zullen hiervan een brief ontvangen. 

 

7. VARIA. 

- Tessa heeft nagevraagd aan Sam of het mogelijk is om met de Raad voor Lokale 

Economie een stand uit te baten op de kerstmarkt. Sam liet weten dat dit opnieuw zal 

verlopen via een puntensysteem. Je maakt veel kans op een stand wanneer je ervoor 

kiest om drie dagen te staan. Sam geeft ook aan dat een leuk concept (zoals een 

fotobooth) zeker hoog zal scoren. De RLE maakt hierbij de bedenking hoe er inkomsten 

kunnen uitvloeien. 

- Henri meldt dat hij te maken kreeg met internetfraude, waarbij zijn e-mailadres werd 

gehackt en klanten ‘valse’ e-mails kregen. Een klant heeft hierdoor een groot bedrag 

gestort naar een rekening in het buitenland. Hij waarschuwt de andere handelaars hier 

graag voor.  

- Tessa zal bij het versturen van het verslag een oproep doen tot het samenstellen van 

het dagelijks bestuur. De verkiezing van het dagelijks bestuur zal plaatsvinden op de 

komende vergadering. 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 2 oktober 2019, om 20 uur.  


