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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

AANWEZIG: 

Woensdag 26 mei om 20 uur, in zaal Bakenbos van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Claude en Nattaya De Winter, Tinne Kunnen, Elsbeth Laureys, 

Silke Lischetzki, Claude Loits, Andy Smith, Carine 

Vanderlinden, Henri Vanderlinden, Kim Vanderstraeten, 

Monique Vandervaeren, Gert Vandervoort, Cindy Métens, 

Leden 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

Marc Vanderlinden, schepen Werken en Mobiliteit 

Kris Lahaye, diensthoofd Technische Dienst 

Bram Wouters, afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening 

Tessa Hemeleers, secretariaat. 
 

VERONTSCHULDIGD: Gaby Willems, Marie-Anne Van Calster, Steven Benats, 

Leden. 
 

 

1. INSTALLATIE VAN DE NIEUWE LEDEN. 

Iedereen aanwezig op de vergadering stelt zich kort voor. Vier nieuwe leden vervoegen 

zich bij de zitting namelijk Elsbeth Laureys, Silke Lischetzki, Henri Vanderlinden en Monique 

Vandervaeren. Nieuwe leden Vincent Cabrera Luna en Marie-Anne Van Calster zijn niet 

aanwezig op deze bijeenkomst. 

 

2. AANLEG GEMEENTEPLEIN – TOELICHTING DOOR SCHEPEN MARC 

VANDERLINDEN. 

Algemeen  

 Momenteel zijn de werken aan de nutsvoorzieningen bezig (voornamelijk Proximus en 

de watergroep).  

 Half juni - eind juni zullen deze voorbereidende werken ten einde zijn. 

 Er wordt voorzien na de zomerkermis het Gemeenteplein op te kuisen.  

 Begin oktober, na de feesten zullen de eigenlijke werken van start gaan. 

Fasering  

Marc Vanderlinden bespreekt de fasering: waar en wanneer zullen er werken 

plaatsvinden?(zie ook bijlage) 

Opmerking: Er zal gevraagd worden aan de aannemer om deze fasering in een duidelijke 

tijdslijn uit te werken. Het is in elk geval niet zo dat gedurende het hele jaar overal werken 

zullen plaatsvinden. Iedere fase dient volledig te worden afgewerkt voor er met de 

volgende fase gestart wordt. Het voetpad en dus ook de toegang naar de winkels wordt zo 

lang mogelijk in stand gehouden. 

De uitvoeringstermijn bedraagt 180 werkdagen zodat de werken, afhankelijk van de 

weersomstandigheden, zullen afgewerkt zijn tegen september 2017, doch zal er getracht 

worden om de werken vroeger te beëindigen. 
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Plan Gemeenteplein 

Marc Vanderlinden en Kris Lahaye bespreken het plan van het Gemeenteplein; waar zal 

parking worden voorzien, etc. 

Bij het bespreken van de parkeerplaatsen worden enkele vragen gesteld: 

 Wat is het nut van de flexibele parkeerplaatsen? Deze zijn extra voor het weekend. De 

opmerking wordt hier gemaakt dat het ook in de week vaak druk is. Kris Lahaye geeft 

aan dat dit nog kan geëvalueerd worden, beslissen kan later nog (dit wordt bekeken 

als een proefopstelling). 

 Nu zijn er op het Gemeenteplein en in de onmiddellijke omgeving 160 plaatsen met 

overdag een beperkte parkeertijd. Na de werken zullen dit 125 plaatsen worden. 

Controle op dit ‘beperkt’ parkeren wordt heden al uitgevoerd door de politie.  

 Aan de Felix Sohieparking wijzigt niets, ook aan het volledige parkeerregime zal niets 

meer veranderen. Eventueel zal de blauwe zone in de Felix Sohiestraat worden 

afgeschaft. 

Locatie markt 

Er zal geprobeerd worden om de markt in het centrum te houden. Zo komen de mensen 

bij de handelaars én de markt. 

Drie mogelijke voorstellen: 

1. Het eerste voorstel is om de markt te verplaatsen naar de Marcel Félicéstraat. Wanneer 

de werken plaatsvinden in de Marcel Félicéstraat zal een tweede locatie moeten worden 

gezocht. Dit wordt nog besproken met de marktkramers op de vergadering van vrijdag 

3 juni. 

Henri Vanderlinden vraagt zich hierbij af of de schikking van de marktkramen voor de 

veiligheidsdiensten in orde is. Dit voorstel wordt nog voorgelegd aan de brandweer voor 

advies. 

Er wordt tevens de vraag gesteld om zo lang mogelijk de markt op het Gemeenteplein 

te laten doorgaan. Dit hangt samen met de detailplanning en werfinrichting van de 

aannemer. Het is hoe dan ook zo dat er bij dergelijke grote rioleringswerken voldoende 

stockageplaats voor materialen en materieel ter beschikking moet zijn. 

Is het een mogelijkheid om van de Felix Sohieparking een blauwe zone te maken? De 

tegenvraag hierbij is: “Waar moeten bewoners zich parkeren?” 

2. Het tweede voorstel is om de markt te laten doorgaan in de J.B. Charlierlaan. Hierbij 

zal het verkeer worden omgeleid via de Willem Eggerickxstraat en de Baron de Man 

d’Attenrodestraat. De Willem Eggerickxstraat zal hiervoor verkeersvrij gemaakt moeten 

worden hetgeen een overlast vormt voor de school en de parkeermogelijkheden in de 

buurt van de school. 

3. Het derde alternatief is de markt opstellen in het park. Dit is beter voor het verkeer, 

maar niet voor de handelaars en marktkramers. 

Omleidingen 

Opmerkingen hierbij:  

 Wat met vrachtwagens die moeten leveren bij Delhaize? Vooral voor aanhangers is dit 

moeilijk bereikbaar. De omleidingsplannen zijn momenteel voorstellen die nog 

geëvalueerd en aangepast kunnen worden. 

 De werken aan het kruispunt ‘Speakers Corner’ (3 weken) zullen de zwaarste omleiding 

met zich meebrengen.  
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Bijkomende vragen: 

 Cindy Métens vraagt of ze een aanvraag moet doen bij het gemeentebestuur om de 

leveranciers te laten leveren via de Felix Sohieparking (achterkant ’t Smulhuisje). Marc 

Vanderlinden geeft aan dat hier best een melding van wordt gedaan bij de dienst 

Ruimtelijke Ordening. 

 Vanaf wanneer zullen de parkeerplaatsen op het Gemeenteplein niet meer beschikbaar 

zijn? Dit is afhankelijk van de aannemer (er wordt gesuggereerd dat dit vanaf oktober 

zou zijn) en zal blijken uit de detailplanning. Voor de start van de werken zal er nog 

een informatievergadering georganiseerd worden waarop dit verduidelijkt zal worden. 

 Gezien alle nutswerken beëindigd zullen zijn voor de eigenlijke werken plaatsvinden, 

zal er tijdens de werken – behoudens ongevallen – geen onderbreking van water ed. 

meer plaatsvinden. 

Vragen mogen steeds worden doorgestuurd naar Marc Vanderlinden. Een volgende 

bespreking zal in de zomer worden ingepland. 

 

Opmerking Steven Benats 

Steven Benats kon niet aanwezig zijn op de vergadering, maar stuurt via e-mail enkele 

opmerkingen door wat betreft het eenrichtingsverkeer in de Koldamstraat (richting het 

kruispunt), tijdens de omleidingen. Hij laat hierbij weten dat de loskade alleen toegankelijk 

is voor vrachtwagens, wanneer zij vanuit de A.Biesmanslaan de Koldamstraat indraaien. 

Kris Lahaye bespreekt dit verder tijdens de volgende bijeenkomsten met de aannemer en 

de politie. 

 

3. GOEDKEURING NOTULEN. VERGADERING 27 APRIL 2016. 

Het verslag van de vergadering van 27 januari 2016 wordt goedgekeurd. 

 

4. VOORZITTERSVERKIEZING. 

Henri Vanderlinden was de enige kandidaat-voorzitter. Hij geeft bij zijn kandidatuur een 

korte toelichting. Carine Vanderlinden uit haar bezorgdheid voor de bestaande initiatieven 

georganiseerd door de Raad voor Lokale Economie. Ook is Henri zelf nieuw als lid. Henri 

geeft aan open te staan voor verbetering. 8 leden stemmen voor, geen enkel lid stemt 

tegen, 4 leden kiezen voor onthouding. 

Kim Vanderstraeten en Carine Vanderlinden blijven ontslagnemend in het dagelijks 

bestuur. Graag wil de Raad voor Lokale Economie een oproep doen voor kandidaturen voor 

het dagelijks bestuur. Carine Vanderlinden licht kort toe wat de functie van penningmeester 

inhoudt. Er wordt beslist naar volgende vergadering toe een oproep te doen voor de 

verkiezing van het dagelijks bestuur. 

 

5. BESPREKING LICHTSTOET/RECLAMESTOET. 

Carine wijst er op telkens alleen in te staan voor het rondbrengen van de affiches en het 

zoeken van de sponsors. Zij is op zoek naar leden die haar hierbij willen helpen. Silke 

Lischetzki geeft aan haar hierbij te willen helpen. Ook Marie-Anne Van Calster zou hier 

eventueel interesse voor hebben. Carine wil hiervoor in juni samenkomen, zij spreken dit 

onderling verder af na de vergadering. 
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6. BESPREKING VOORSTEL ‘AVONDMARKT’. 

Marktkramers hebben geen interesse in een avondmarkt op vrijdag. Een andere dag zou 

eventueel mogelijk zijn afhankelijk van de andere marktkramers. Hierbij moet worden 

rekening gehouden met de verkoop van verse producten. Na rondvraag door Elke Flamey 

lijken een 2 à 3-tal marktkramers interesse te hebben. Carine kent iemand die hier 

interesse voor heeft. 

 

7. VARIA. 

Voor de ‘Dag van de klant’ (Unizo Druivenstreek) zal er voor de lokale handelaars een 

vergadering doorgaan op 16 juni om 20 uur in ‘De Kroon’ (Brouwerij) te Neerijse.  

Een nieuwe vergaderdatum wordt vastgesteld op 22 juni 2016 om 20.30 uur. 


