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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

AANWEZIG: 

Woensdag 22 juni om 20.30 uur, in zaal Bakenbos van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Steven Benats, Claude De Winter, Tinne Kunnen, Elsbeth 

Laureys, Claude Loits, Henri Vanderlinden, Monique 

Vandervaeren, Gert Vandervoort, Leden 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

Bram Wouters, afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening 

Tessa Hemeleers, secretariaat 
 

VERONTSCHULDIGD: Kim Vanderstraeten, Carine Vanderlinden, Silke Lischetzki, 

Gaby Willems, Marc Wauters, Leden 
 

 

1. GOEDKEURING NOTULEN. VERGADERING 26 MEI 2016. 

Het verslag van de vergadering van 26 mei 2016 wordt goedgekeurd. 

 

2. VERKIEZING DAGELIJKS BESTUUR. 

Niemand van de leden stelde zich kandidaat. Dit punt zal opnieuw worden uitgesteld. Ook 

zal een nieuwe oproep gedaan worden naar nieuwe leden en bestuursleden. 

 

3. VERGADERING 16 JUNI ‘DAG VAN DE KLANT’ – BESPREKING. 

Carine Vanderlinden heeft zich verontschuldigd voor de vergadering van vandaag zodat de 

bespreking van dit punt zal worden uitgesteld tot volgende vergadering. 

 

4. ‘STARTERSCENTRUM’ - PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER. 

De heer Claude De Winter kan niet aanwezig zijn op de vergadering van de 

beoordelingscommissie met betrekking tot de aanvragen die werden ingediend tot het 

bekomen van een gemeentelijke starterspremie. Deze vergadering gaat door op woensdag 

29 juni 2016, om 19.30 uur. Steven Benats stelt zich kandidaat om de Raad voor 

Lokale Economie te vertegenwoordigen. 

De heer Claude De Winter geeft te kennen, graag elk jaar een nieuw lid aan te duiden die 

de Raad voor Lokale Economie in deze commissie vertegenwoordigd. 

 

5. TOELICHTING ‘IK KOOP IN HOEILAART’. 

Tinne Kunnen licht kort de werking van deze actie toe. De leden zijn het erover eens dat 

de actie stilaan zijn effect voorbijstreeft. Mensen die niet uit Hoeilaart komen doen vaak 

de moeite niet meer om de waardebon te komen ophalen. Henri Vanderlinden vindt dat de 

buttons te gemakkelijk te verkrijgen zijn. Iedereen die één keer koopt bij een handelaar 

in Hoeilaart krijgt een button, zodat kopers heel vlug zo een button in hun bezit hebben. 
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Dit zou niet zo gemakkelijk mogen zijn. Mensen die regelmatig in Hoeilaart kopen mogen 

dan weer harder beloond worden. 

Henri Vanderlinden stelt voor hierover te brainstormen. Graag wil hij een werkgroep 

samenstellen die zich, naar volgend jaar toe, hierover buigt. De nieuwe buttons voor dit 

jaar zijn al besteld. 

 

6. DRUIVENFESTIVAL – RECLAMESTOET/LICHTSTOET – BESPREKING. 

Carine Vanderlinden engageert zich hiervoor. Vanwege haar afwezigheid zal de bespreking 

van dit punt worden uitgesteld naar volgende vergadering. 

 

7. DRUIVENFESTIVAL – OPSTELLING ROMMEL- EN JAARMARKT. KENNISGEVING. 

De rommel- en jaarmarkt wordt kort besproken. De plaatselijke handelaars kregen reeds 

een formulier toegestuurd om aan te geven wanneer en hoeveel plaats ze voor hun winkel 

willen innemen.  

Ook wordt het probleem van de Henri Caronstraat opnieuw besproken. Bij het opstellen 

van het plan van de markt, krijgen standhouders een plaats toegewezen in deze straat. 

Echter, wanneer zij merken dat er in de andere straten vrije plaatsen zijn, verschuiven ze 

hun stand. 

Er wordt voorgesteld om vb.: een schminkstand voor kinderen te organiseren op het einde 

van de Henri Caronstraat, zodat mensen meer geneigd zijn deze weg in te slaan. Hierbij 

wordt gedacht om bij de verenigingen te polsen, maar Steven Benats merkt terecht op dat 

deze al sterk bevraagd zijn tijdens het Druivenfestival. 

Het Gemeenteplein lijkt eveneens weinig aantrekkingskracht te hebben bij de 

standhouders van de rommelmarkt. Dit jaar worden bij het opstellen van het plan, langs 

beide kanten standplaatsen voorzien, net zoals bij de jaarmarkt het geval is. De bedoeling 

is om eveneens hier de rommelmarkt meer te doen leven. 

Natuurlijk hangt ook dit vooral af van de standhouders zelf. 

 

8. VARIA. 

Wat betreft de toelichting over de werken aan het Gemeenteplein: 

De leden merken op dat een straatbord met de logo’s van de handelaars weinig nut zal 

hebben. Wanneer alle logo’s worden geplaatst, zullen deze niet zo groot zijn en bijgevolg 

weinig zichtbaar. Eerder denken zij aan een straatbord met de melding: ‘Handelaars mét 

parking, bereikbaar’. 

ADVIES: De Raad voor Lokale Economie adviseert om tijdens de werken op de 

Felix Sohieparking het ‘beperkt parkeren’ toe te passen, dit voor een periode van 

twee uur. Bijkomend vragen de leden om deze regeling ook toe te passen op de 

parking op de hoek van de Joseph Denayerstraat – Wijndaalstraat 

(oud restaurant Kampuchea). De reden hiervoor is dat door de omleiding, de 

bewoners rondom het dorpscentrum zullen worden geleid, wat nefast is voor de 

plaatselijke handelaars. Door parking te voorzien, wordt het dorpscentrum 

opnieuw bereikbaar. Hierover zal een brief worden opgemaakt, gericht aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Een nieuwe vergaderdatum wordt vastgesteld op 6 september 2016 om 20.00 uur. 

 


