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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

AANWEZIG: 

Woensdag 27 januari 2016 om 20 uur, in zaal Bakenbos van 

het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Jan Van Assche, Kim Vanderstraeten, Jenny Vandervaeren, 

Claude De Winter, Nattaya De Winter, Wim Laureys, Carine 

Vanderlinden, Steven Benats, Elke Flamey, Christine Kunnen, 

Leden. 

Geert Raymaekers, d.d. secretaris. 
 

VERONTSCHULDIGD: Ruben Brusselmans, lid. 

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

 
 

 

1. GOEDKEURING NOTULEN. VERGADERING 23 SEPTEMBER 2015. 

Het verslag van de vergadering van 23 september 2015 wordt goedgekeurd.  

 

2. HOEILAART BRUIST – EVALUATIE – ACTIE 2016. 

Carine Vanderlinden geeft aan dat er minder handelaars deelnamen aan de laatste editie. 

Zij betreurt het ontbreken van een collegiaal gevoel, bv. bij handelaars die geen kaarten 

uitdelen.  

Jan Van Assche suggereert de uitwerking van een alternatief aanbod voor handelaars voor 

wie het afstempelen van kaarten minder voor de hand ligt, zodat deze toch meer betrokken 

worden. 

Er wordt nog van gedachten gewisseld over de wenselijkheid om het aantal ‘kleine’ prijzen 

te beperken, omdat niet iedereen de moeite neemt om die te komen inwisselen. 

De leden zijn het er over eens dat de actie in 2016 verder dient gezet te worden.  

 

3. KERSTMARKT 2015 - EVALUATIE. 

Er zal worden gewacht op een toelichting door een afgevaardigde van het 

organisatiecomité en verdere cijfermatige onderbouwing.  

 

4. STARTERSPREMIE: VERSLAG. 

Jan Van Assche geeft aan dat de afgevaardigde van de Raad voor Lokale Economie deze 

raad ook daadwerkelijk dient te vertegenwoordigen en hij, in die hoedanigheid, de 

ingediende dossiers dan ook met het dagelijks bestuur dient te bespreken, eerder dan 

hieromtrent een persoonlijk standpunt in te nemen.  

 

5. BOEK ‘IK KOOP IN HOEILAART’ VAN ROGER DEWIT. 

Dhr. Roger Dewit zet het opzet van het boek uiteen.  
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Jan Van Assche stelt voor om het logo Ik koop in Hoeilaart op de voorkaft te laten opnemen, 

mits betaling van een tussenkomst ten belope van 750 euro. 

De leden verklaren zich hiermee akkoord.  

 

6. BESLISSING GEMEENTERAAD 26 OKTOBER 2015. STATUTEN. 

Jan Van Assche licht de nieuwe statuten toe.  

Aan alle handelaars zal een brief gericht worden, waarin ze gepolst worden naar hun 

interesse om lid te worden van de Raad voor Lokale Economie en om zich kandidaat te 

stellen voor het voorzitterschap.  

Kim Vanderstraeten en de secretaris zullen deze brief ondertekenen. 

De leden benadrukken dat ze de nieuwe statuten betreuren.  

De leden van het dagelijks bestuur geven ook aan dat ze ontslagnemend zijn.  

 

7. VARIA. 

De leden dringen aan op voldoende informatie en betrokkenheid bij de werken op het 

Gemeenteplein. De laatste versie van de plannen zouden zij graag kennen.  

Zij verwijzen naar de geplande vergadering met de marktkramers en zijn de mening 

toegedaan dat deze ook voor de lokale handelaars georganiseerd dient te worden.  

De leden achten het alvast niet wenselijk de markt te laten doorgaan in de omgeving van 

het Gemeentepark. Zij zijn vragende partij om de markt zo dicht mogelijk bij het 

Gemeenteplein te houden. Zij vragen bij deze besprekingen betrokken te worden. 

Carine Vanderlinden dankt Jan Van Assche voor zijn bevlogen voorzitterschap en de goede 

samenwerking. Zij benadrukt dat hij zich steeds ingezet heeft voor elke handelszaak.  

Jan Van Assche geeft aan het voorzitterschap graag ter harte te hebben genomen en met 

een goede ploeg te hebben samengewerkt. Hij stelt dat samenwerken tot meer leidt.  

 

Geert Raymaekers 

d.d. secretaris 


