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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

Woensdag 22 november 2017 om 19.30 uur, in zaal Bakenbos 

van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

AANWEZIG: Steven Benats, Claude en Nattaya De Winter, Ilse Hardie, 

Isabelle Heye, Tinne Kunnen, Silke Lischetzki, Claude Loits, 

Carine Vanderlinden, Henri Vanderlinden, Monique 

Vandervaeren, Elke Flamey, Yves en Isabelle Vanstallen, leden. 

 Tessa Hemeleers, secretariaat  

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

VERONTSCHULDIGD Isabelle Heye, Jan Vanderstraeten, Kim Vanderstraeten, Marc 

Wauters, leden. 

 

1. OPENINGSFEEST GEMEENTEPLEIN. EVALUATIE. 

Henri vond het openingsfeest van het Gemeenteplein geslaagd. Er was veel volk aanwezig. 

Hij was enkel teleurgesteld dat de handelaars werden vergeten bij de bedanking door het 

gemeentebestuur. Dit feest werd gehouden voor de handelaars rond het Gemeenteplein 

en de Lokale Economie werd, in de bedanking, niet erkend. 

 

2. IK KOOP IN HOEILAART. EVALUATIE. 

Henri wijst erop dat er omtrent deze actie enkele afspraken werden gemaakt in de 

vergadering van 28 juni jl. en deze afspraken werden niet gerespecteerd. Tijdens een 

voorgaande vergadering was overeengekomen om enkel badges met ‘Ik koop in Hoeilaart’ 

uit te delen, zonder een daaraan verbonden winactie. Nu waren er echter toch 

cadeaubonnen te winnen (35 euro). Henri wijst erop dat dit niet kan, wanneer op de 

vergadering anders werd beslist.  

Elke Flamey gaat akkoord met het standpunt van Henri en licht kort toe waar het is 

verkeerd gelopen. De beslissingen dienden snel te worden gemaakt. Vanuit de gemeente 

werd een budget voorzien van 1.700 euro. Hiervoor konden 4.500 badges worden besteld, 

wat onnodig veel is. Daarom werd beslist om het nodige aantal badges te bestellen en toch 

waardebons uit te delen. Oorspronkelijk werd gekozen voor een waardebon van 25 euro in 

plaats van 10 euro zoals bij vorige edities (minder aantal, maar grotere prijzen). Door een 

fout in de communicatie werden er waardebonnen gedrukt van 35 euro. Hierdoor komt het 

totaal budget hoger uit dan 1.700 euro, waardoor de RLE zelf nog 875 euro dient bij te 

leggen.  

Henri vindt het spijtig dat dit zo is verlopen en wijst er nogmaals op dat deze actie telkens 

dezelfde mensen in de kijker zet.  

Tessa kan bevestigen dat de trekking eerlijk is verlopen. Henri is akkoord dat de trekking 

eerlijk verloopt, maar is van mening dat de foto's selectief worden getrokken. Op de foto’s 

staan telkens dezelfde mensen, waardoor ook telkens dezelfde een kans krijgen op een 

prijs.  

De andere leden zijn van mening dat dit een ludieke actie moet blijven. Het doel is niet 

enkel ‘het kopen bij handelaars van Hoeilaart’, maar ook het in de kijker zetten van de 

Raad voor Lokale Economie. 
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Er wordt geopperd of het eventueel een idee is om de foto’s telkens door iemand anders 

te laten trekken?  

Elke wijst erop dat de actie op drie weken tijd uit de grond is gestampt, maar toch veel 

succes heeft gehad.  

De leden zijn van mening dat een nieuwe werkgroep dient te worden samengesteld om 

deze actie verder uit te werken. 

Henri sluit de bespreking van dit punt af en wenst iedereen te bedanken voor de inzet bij 

het openingsfeest van het Gemeenteplein en het Druivenfestival. 

 

3. RECLAMESTOET DRUIVENFESTIVAL. EVALUATIE. 

De reclamestoet was een groot succes. Enkele leden opperen dat er verschillende grote 

sponsors wel met erg veel wagens in de stoet reden. Het maximum aantal wagens per 

inschrijving wordt echter wel omschreven in het reglement. Twee ondernemingen hebben 

zich niet aan de afspraken gehouden. Het soort wagens dient te worden gespecifieerd in 

het reglement. Dit kan eventueel een oplossing zijn. 

Carine laat weten dat er 24 inschrijvingen waren en elke onderneming heeft deelgenomen 

met verschillende wagens.  

 

4. HOEILAART BRUIST. BESPREKING. 

Voor de actie ‘Hoeilaart Bruist’ zijn 56 inschrijvingen binnengekomen (dit zijn er twee meer 

dan vorig jaar). Een totaal van € 3.000 aan prijzen zijn te winnen. 

De drukkosten worden betaald. Carine vraagt of de RLE opnieuw akkoord is om te 

sponsoren met de receptie. Alle leden gaan akkoord.  

Aan alle verenigingen zal opnieuw 600 euro worden gegeven. Voor de receptie zelf wordt 

in totaal een budget van 1000 euro voorzien.  

 

5. NIEUWJAARSDINER. BESPREKING. 

Er wordt beslist om het diner te laten plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018. De 

organisatie verloopt zoals vorig jaar. Alle leden worden uitgenodigd, waarbij eerst wordt 

gekeken hoeveel inschrijvingen er zijn en later zal beslist worden waar het diner zal 

doorgaan.  

Elk lid betaalt zelf zijn deelname, zoals vorig jaar. De RLE betaalt eventueel opnieuw de 

aperitief. 

Vorig jaar ging het diner door bij Hof ten Doore, alle leden gaan akkoord om elk jaar een 

nieuwe locatie te zoeken. 

 

6. NIEUWJAARSRECEPTIE. BESPREKING. 

De receptie zal doorgaan op maandag 22 januari. De cafetaria werd hiervoor reeds 

gereserveerd.  

Er zal opnieuw gevraagd worden aan Hof ten Doore om de hapjes te verzorgen (zoals vorig 

jaar). Eveneens zal er bij Vandervaeren opnieuw een grote taart worden besteld. Alle leden 

gaan akkoord om de drank opnieuw bij de brouwer te bestellen en de schuimwijn bij 

Holar & Isca. 

Er wordt enkel nog gezocht naar een leuke groep om de achtergrondmuziek te verzorgen. 

Henri stelt voor om dit aan de muziekacademie voor te stellen. Andere leden denken eraan 

om Michel Joly te vragen om als DJ de muziek te verzorgen. 
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7. KERSTMARKT. BESPREKING. 

Lientje Vandenbroeck ging een tijdje geleden langs bij de handelaars, gelegen rond het 

Gemeenteplein, om na te gaan of er interesse was om een nocturne te organiseren tijdens 

de kerstmarkt. Slechts twee handelaars hadden hier interesse voor. De andere handelaars 

verkozen het innemen van een chalet op de kerstmarkt. Tinne vindt het spijtig dat er weinig 

interesse was voor de nocturne en ze besluit alsnog haar winkel te openen tijdens de 

kerstmarkt. Ze zal ook bij de andere handelaars rond het Gemeenteplein langsgaan om 

hen trachten warm te maken om eveneens te openen. 

Lientje laat weten dat alle chalets volzet zijn. Hola zal niet langer deelnemen, deze chalet 

zal worden ingenomen door het Néro Café.  

In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de standhouders. 

Deze standhouders staan 3 dagen: 

 

Vereniging Verantwoordelijke 

Motoclub Hoeilaart Frédéric Robyn 

Ryo Dojo Dave Geentjes 

Beauty Center Stefanie Stefanie Vanweddingen 

Welriekende  bloemenatelier Heye Isabella 

ZAteam Danny Bombaerts 

Willemfonds Hoeilaart André Vandenput 

Sylvie’s Therapy (Sylvitis) Sylvia Mohar 

Christiane Coorevits Christiane Coorevits 

Jacky Snack Dirk Jacquet 

Oxfam- Wereldwinkel Beatrijs Dhont  

 
Deze standhouders staan vrijdag 15/12: 

 

 
Deze standhouders staan zaterdag 16/12: 

 

 
  

Standhouder Verantwoordelijke 

Scouts Janne Vandenborre  

Chiro  Freja Lechene 

Kiwanis Hoeylaert Zoniënwoud  Elly Bettens 

HTC ISCA Nynke La Porte 

CD&V Hoeilaart Alain Borreman  

Standhouder Verantwoordelijke 

HTC ISCA Nynke La Porte 

Nero Café (volgt later) 

Délice Pizza & Pasta Djadi Mohamed 

Flex-Delivery Tim Kerkhof 

Nam Jai Thai Take-Away Peter Eelen 

mailto:Alain.borreman@telenet.be
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Deze standhouders staan zondag 17/12: 

 

Standhouder Verantwoordelijke 

Gemeente Lientje Van den Broeck 

Nero Café (volgt later) 

Délice Pizza & Pasta Djadi Mohamed 

Flex-Delivery Tim Kerkhof 

Nam Jai Thai Take-Away Peter Eelen 

 
Enkele leden vragen zich ook af wat de marktopstelling zal zijn tijdens de kerstmarkt. 

Joris licht toe dat er vanuit het bestuur de vraag bestaat of de kermis nog verder dient 

plaats te vinden op het Gemeenteplein.  

ADVIES 

De Raad voor Lokale Economie adviseert om tijdens de kerstmarkt, het 

Gemeenteplein langs de onderkant af te sluiten en het verkeer om te leiden via 

de bovenkant van het Gemeenteplein, zoals ook reeds het geval is tijdens de 

vrijdagmarkt. 

 

8. AANVULLEND AGENDAPUNT. REGLEMENT PREMIESTELSELS KERNVERSTERKING. 

Tessa licht kort de bedoeling van dit reglement toe. De bespreking van dit punt zal worden 

uitgesteld naar de vergadering van donderdagavond 30 november, om 19.30, in zaal 

Sloesveld van het GC Felix Sohie.  

 

9. VARIA. 

 Carine wijst erop dat er in de Henri Caronstraat nooit parkeerplaats is. De klanten 

blijven dan ook weg uit deze straat. Carine vraagt of het mogelijk is om één plaats te 

voorzien voor klanten, waarbij men 20 minuten mag parkeren.  

 Carine vraagt om een manier uit te werken om nieuwe handelaars te informeren over 

de initiatieven die er zijn voor handelaars. Henri is van mening dat nieuwkomers zich 

zelf dienen te informeren. Verschillende leden zijn van mening dat niet alle nieuwe 

handelaars weten dat ze eveneens mogen deelnemen aan de RLE. 

 Carine maakt de mededeling dat ze op zoek is naar een kandidaat om Pralido over te 

nemen. Zij zal zelf stoppen als handelaar en een nieuwe uitdaging aangaan. De Raad 

voor Lokale Economie reageert verrast bij het vernemen van dit nieuws. 

 Monique uit de bekommernis dat de verkeerssituatie op de hoek van de Kerkstraat - 

Jolystraat gevaarlijk is. Vele autobestuurders weten niet meer of ze nu wel of niet de 

straat mogen afrijden. Door het vele wisselen van de regels is het niet meer duidelijk 

voor de autobestuurders. Hier gaan Nattaya en Claude eveneens mee akkoord. 

 Ilse geeft aan zich niet meer veilig te voelen naast onderneming ‘Ladbrokes’. Er staan 

telkens verschillende jongeren bij de deur. Ze laten sigaretten en blikjes achter. Klanten 

zijn eveneens bang, steken het straat over en lopen zo de winkel voorbij. Ilse vraagt 

wat hieraan kan worden gedaan. 

 Steven: de laatste vergadering van UNIZO Druivenstreek werd voornamelijk 

georganiseerd met het oog op verkiezingen. Steven was hierbij aanwezig en kwam zo 

in contact met verschillende stielmannen en kleine KMO’s. Zij gaven aan, vragende 

partij te zijn om een bijeenkomst te organiseren, vanuit de Raad voor Lokale Economie. 

De algemene RLE bestaat voornamelijk uit winkeliers. Steven stelt voor om enkele 

stielmannen aan te spreken en van hieruit een infovergadering te organiseren. Op deze 

manier kunnen ook zij een aantal punten en bezorgdheden uiten. De andere leden gaan 

hiermee akkoord en er wordt voorgesteld om begin volgend jaar een bijeenkomst te 

organiseren. Het is verder de bedoeling om hun verzuchtingen samen te vatten en een 
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advies naar het college van burgemeester en schepenen te formuleren. Enkele 

stielmannen vragen zo bijvoorbeeld om de lokalen van GOM te benutten (als atelier 

en/of loods).  

 Steven vraagt of er kan worden bekeken om fietsstallingen bij bushaltes te voorzien. 

Fietsers die hun weg verderzetten met het openbaar vervoer, maken gebruik van de 

Delhaize-fietsenstalling en laten hun fiets de hele dag staan. Het is echter niet de 

bedoeling dat ze de fietsenparking van de Delhaize innemen. Deze is enkel voor 

klanten. 

 Steven vraagt of er kasten of kooien voor elektrische fietsen kunnen worden voorzien. 

Indien mogelijk aan Groenendaal-station en in het centrum. 

 Enkele leden vragen of het mogelijk is om aan de marktkramers te vragen om vrijdag, 

tijdens de markt, hun trekker niet te parkeren op de parking van het Gemeenteplein. 

Momenteel nemen de marktkramers de parkeerplaatsen van klanten in. Vaak staan ze 

geparkeerd in het midden van verschillende parkeerplaatsen of in het midden van de 

weg. Elke Flamey stelt voor om aan de marktkramers te vragen om zich te parkeren in 

de J.B. Charlierlaan, ter hoogte van de post.  

Joris vraag om een brief op te maken, gericht aan de marktkramers, om hen te vragen 

zich hieromtrent te engageren. Er zal worden voorgesteld om zich reglementair te 

parkeren in de J.B. Charlierlaan (politie zal controle uitvoeren). 

 Henri was aanwezig bij de vergadering omtrent het masterplan Jeugd en Sport 

(ontwerp nieuwe sporthal). Er zullen zware werken plaatsvinden en de parking van de 

sporthal zal waarschijnlijk worden ingenomen door het werfverkeer. Hij stelt zich hierbij 

de vraag of er parking wordt voorzien ter vervanging van de huidige parking aan de 

sporthal. Henri verwacht hierbij namelijk negatieve gevolgen voor de andere parkings 

in de buurt. Joris licht hierbij toe dat eerst de sporthal zal worden uitgebreid. Dit is de 

eerste fase en deze zal plaatsvinden in 2018. De parking zal hierbij nog niet worden 

ingenomen, noch zullen de straten worden afgesloten. 

 ADVIES 

De Raad voor Lokale Economie adviseert om zowel tijdens de winter-, als 

zomermaanden de parking op het onderste deel van het Gemeenteplein open 

te stellen. Dit wanneer er geen evenementen plaatsvinden op het plein. De 

bedoeling hiervan is de ondersteuning van de handelaars rond het 

Gemeenteplein. 

Bijkomend wenst de Raad voor Lokale Economie te melden dat de markering van 

parkeerplaatsen op het Gemeenteplein niet duidelijk is. Joris geeft aan dat er weinig 

oplossingen voorhanden zijn, buiten het aanbrengen van reflecterende markeringen. 

Deze oplossing heeft dan weer esthetische gevolgen. Indien de vraag naar dergelijke 

markeringen groot is, kan dit verder worden onderzocht. 

 Henri laat weten dat de parking aan de J. Denayerstraat (Vlabinvest) blijft behouden. 

Het bestuur is bereid om dit bedrag te betalen. De RLE wenst het gemeentebestuur te 

bedanken voor deze beslissing. 

 Enkele leden vragen na wat de juiste manier is om een afwijking te bekomen op de wet 

betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.  

Meer informatie hierover:  

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse 

rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. De verplichting geldt 

niet voor diensten (zoals horeca, kappers, enz.). 
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Wet (10 november 2006) betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening: 

Waaruit bestaan de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag? 

De wekelijkse rustdag 

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. 

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, 

beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op 

hetzelfde uur. 

Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, 

evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen 

zijn eveneens verboden.  

Wanneer in de openingsuren twee sluitingsdagen werden opgenomen, kunnen 

handelszaken zelf kiezen om uitzonderlijk één dag extra open te zijn (zonder een 

afwijking aan te vragen). Op deze manier blijft de wetgeving gerespecteerd, waarbij 

de sluitingsdag van 24 uur blijft behouden. 

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. 

Zondag of een andere dag? 

Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In 

dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het 

aanvangsuur vermelden. 

De sluitingsuren 

De kleinhandelaars moeten zich ook houden aan de wettelijke sluitingsuren. Voor de 

meeste winkels (die normaliter overdag open zijn), wil dat zeggen dat ze moeten 

sluiten: 

o voor 5 uur en na 20 uur; 

o voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag 

voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de 

zaterdag daarvoor tot 21 uur open blijven. 

Waarop kan men een afwijking aanvragen? 

Er zijn twee soorten afwijkingen: 

1. De gemeente kan in totaal een afwijking toelaten voor 15 weken per jaar, wat 

betreft de wekelijkse rustdag. In dit geval gaat het college van burgemeester en 

schepenen akkoord dat er tijdens die week geen sluitingsdag plaatsvindt. 

2. Wat betreft de wekelijkse sluitingsuren kan de gemeente eveneens 15 dagen 

per jaar een uitzondering toestaan (vb.: voor een uitzonderlijke laatavondopening). 

Beide toelatingen gelden voor heel Hoeilaart, of een te verantwoorden deel ervan (vb.: 

kernwinkelgebied). Het gaat dus niet om 15 afwijkingen per handelszaak.  

Hoe aanvragen? 

Een afwijking kan worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente waar de handelszaak gelegen is (en waarvoor men een afwijking wil 

bekomen). Zij beslissen of de afwijking al dan niet wordt verleend. 
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Wat bij inbreuk op deze wet? 

Het gaat hier om een wet, opgenomen in de algemene Vlaamse wetgeving. 

Bij inbreuken op deze wet zijn enerzijds de officieren en agenten van de federale en 

lokale politie bevoegd om op te treden en anderzijds de inspecteurs en controleurs van 

de Algemene directie Controle en Bemiddeling (de vroegere ‘Economische inspectie’) 

van de FOD Economie. 

Bij een overtreding wordt de handelszaak verantwoordelijk gesteld. 

Meer informatie over deze wet, het aanvragen van een afwijking en de gevolgen van 

het niet naleven van deze wetgeving kan u terugvinden in de brochure hier in bijlage. 

Deze brochure heeft als titel ‘openingsuren en nachtwinkels’. Bovenstaande wetgeving 

wordt omschreven in hoofdstuk 1, de wet omtrent nachtwinkels in hoofdstuk 2. 

Opgelet: De wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening is 

niet dezelfde als de wet omtrent het tewerkstellen van personeel op zondag, nl. 

koopzondagen (arbeidswet). Wat betreft deze laatste heeft de gemeente geen 

bevoegdheid. Meer informatie hierover kan u terugvinden via 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=395. 

 

Een nieuwe vergaderdatum, ter bespreking van het reglement ‘Premiestelsels 

kernwinkelgebied’, werd tijdens de vergadering vastgesteld op donderdag 

30 november 2017, 19.30 uur, in zaal Sloesveld van het GC Felix Sohie. 

Een nieuwe vergaderdatum ter bespreking van andere agendapunten, werd vastgesteld op 

woensdag 7 maart 2018.  

 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=395

