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Raad voor Lokale Economie 
 

 

DATUM: 

 

Woensdag 27 maart 2019 om 20 uur, in zaal Molenberg van 

het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

AANWEZIG: Elke Flamey, Ilse Hardie, Tinne Kunnen, Silke Lischetski, 

Claude Loits, Henri Vanderlinden, Monique Vandervaeren, Marc 

Wauters, leden. 

 Tessa Hemeleers, secretariaat. 

VERONTSCHULDIGD: Elsbeth Laureys, Karen Ramaekers en Kim Vanderstraeten, 

Claude en Nattaya Dewinter, leden,.  

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie. 

 

1. BIN HOEILAART. ONTVANGST JAN MONTREUIL. 

 

De Raad voor Lokale Economie ontvangt Jan Montreuil, coördinator 

BuurtInformatieNetwerk Hoeilaart. Tessa heeft ook aan de wijkagent gevraagd om 

aanwezig te zijn, maar dit was niet mogelijk. De wijkagent gaf wel aan dat Jan goed op de 

hoogte is van dit initiatief. 

Vraag uit een vorige vergadering: moet de politie worden verwittigd alvorens een bericht 

wordt gepost?  

Ja, dit is wel de bedoeling. De politie dient eerst te worden opgebeld om dan vervolgens 

de andere handelaars in te lichten. De essentie van de WhatsAppgroep is om iedereen snel 

te verwittigen en dient niet om hulp te vragen in een noodsituatie. 

Om iemand snel te verwittigen bij een noodsituatie (vb.: overval in de winkel) bestaan er 

reeds andere initiatieven. Zo raad Jan bijvoorbeeld aan om een alarmknop te laten 

installeren.  

De politie heeft momenteel nog geen enkele kritiek geuit over de WhatsAppgroep.  

De regel geldt ook: beter te veel meldingen. 

Er werden reeds veel BIN-netwerken in België opgericht, maar niet alle groepen zijn zo 

actief als BIN Hoeilaart. 

Claude en Nattaya gaven tijdens de vergadering van 6 februari ook aan dat ze zich vragen 

stelden bij de privacy en veiligheid als gebruiker van de WhatsAppgroep.  

Jan bezorgt de volgende link, als antwoord op deze vraag: 

https://pcmweb.nl/artikelen/nieuws/hoe-veilig-is-whatsapp/?API_COOKIE_REDIRECTED 

=True 

 

De WhatsApp groep voor handelaars is verschillend van die voor de bewoners.  

Inschrijven als zelfstandige of handelaar kan via https://www.hoeilaart.be/inschrijving-

whatsapp-buurtpreventiegroep-voor-handelaars-en-zelfstandigen 

 

Tessa zal een informatiebrief maken, gericht aan de handelaars en zelfstandigen van 

Hoeilaart.  

 

Jan wijst er op dat de groep effectiever wordt, wanneer de inschrijvingen en het aantal 

leden toenemen. 

 

  

https://pcmweb.nl/artikelen/nieuws/hoe-veilig-is-whatsapp/?API_COOKIE_REDIRECTED%20=True
https://pcmweb.nl/artikelen/nieuws/hoe-veilig-is-whatsapp/?API_COOKIE_REDIRECTED%20=True
https://www.hoeilaart.be/inschrijving-whatsapp-buurtpreventiegroep-voor-handelaars-en-zelfstandigen
https://www.hoeilaart.be/inschrijving-whatsapp-buurtpreventiegroep-voor-handelaars-en-zelfstandigen
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2. IK KOOP IN HOEILAART. OPSTART ACTIE. 

 

De leden wijzen erop dat er tijdens de vergadering van 10 oktober 2018 werd beslist om 

deze actie niet meer te laten plaatsvinden tijdens de Meifeesten, maar enkel met het 

Druivenfestival. De mensen zijn na de Meifeesten al snel hun badge kwijt, waardoor de 

badge met het Druivenfestival niet genoeg opvalt in het straatbeeld. 

Tijdens de Meifeesten zal de banner van de RLE wel worden opgehangen. Tessa bespreekt 

dit met Sam. 

Elke stelt voor om met de Meicrossen mee te lopen met de T-shirts van de RLE, hier komt 

echter weinig respons op. 

De Raad spreekt wel af om op zondag 12 mei, vanaf 15 uur, samen iets te gaan drinken 

op de Meifeesten. Er wordt afgesproken om de T-shirts met het logo van de RLE aan te 

doen. 

De actie zal worden uitgewerkt voor het Druivenfestival. Claude zal aan Karen vragen om 

twee ontwerpen te maken voor de Nerobadge tegen volgende vergadering.  

 

3. BUDGET RLE. KENNISNAME. 

 

Silke licht dit punt toe. De spaarrekening van de RLE bedraagt 1800 euro.  

De leden zijn het erover eens dat dit te weinig reserve is. 

Silke wijst erop dat er nog iets moet worden aangekocht om uit te delen op de 

reclamestoet. Vorig jaar werden er stylo’s uitgedeeld die twee jaar geleden werden 

aangekocht. 

De leden gaan akkoord om de badges van ‘Ik koop in Hoeilaart’ uit te delen tijdens de 

reclamestoet. 

Het idee bestaat erin om een stand uit te baten tijdens de kerstmarkt. Tessa informeert bij 

Sam of het mogelijk is om een chalet te reserveren. 

 

4. AFSPRAKENNOTA TERRASSEN. ADVIES. 

 

Dit punt werd besproken tijdens de vergadering van 6 februari jl. Tessa wijst erop dat de 

RLE geen advies heeft uitgeschreven. De leden gaan akkoord om dit alsnog te doen. 

 

ADVIES 

De Raad voor Lokale Economie adviseert om de bloembakken gedurende het 

volledige jaar te laten staan ter hoogte van de horecazaken. De parkeerplaatsen 

voor de apotheek en Mimi’s Optiek dienen beschikbaar te blijven. 

De RLE vraagt of het mogelijk is om de bloembakken op één lijn te plaatsen, zodat 

dit ordentelijker oogt.  

De RLE merkt op dat de doorgang voor voetgangers niet in één doorlopende lijn 

werd vrijgehouden, één handelaar heeft zich niet aan de afspraken gehouden. De 

RLE wijst erop dat de gemeente dit goed moet bewaken en kan wel begrijpen dat 

de misplaatste elektronische zitbank de reden is dat de voetgangersdoorgang 

wordt geblokkeerd. Voetgangers moeten rond de zitbank en lopen daardoor rond 

het terras de straat op. 

 

De 10 parkeerplaatsen op het plein dienen permanent beschikbaar te blijven 

(paaltjes niet meer verzetten).  

 

5. ONDERNEMERSEVENEMENT. BESPREKING. 

 

Het ondernemersevenement gaat door op donderdagavond 13 juni 2019.  

Henri heeft het idee aangereikt om ondernemers te informeren over hoe ze hun 

onderneming kunnen overlaten bij pensioen of stopzetting van de handelszaak. 

Joris en Tessa hebben hierover al samengezeten met Regionetwerkt. Dit zijn twee 

ondernemers die ondernemersevenementen organiseren in de regio, op vrijwillige basis. 

Zij hebben hiermee dan ook veel ervaring. 
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Regionetwerkt vindt dit zeker interessant, maar het lijkt hen beter om hierover een 

gerichte infoavond te organiseren en dit onderwerp niet aan te kaarten op het 

ondernemersevenement. Ze vrezen dat dit niet het gewenste publiek zal trekken. 

 

Het thema ‘mobiliteit’ kwam vaak aan bod in het overleg. Er moeten wel sprekers worden 

gevonden omtrent dit thema. 

Er is voor de organisatie van het ondernemersevenement een budget van 5000 euro 

voorzien voor: 

- samenwerking met Regionetwerkt; 

- druk uitnodiging en antwoordkaart; 

- advertenties op sociale media; 

- muzikale achtergrond; 

- muzikale afsluiter; 

- sprekers; 

- aperitief; 

- eten college, sprekers, muzikanten. 

 

Diner wordt ook voorzien, maar dit wordt betaald door de deelnemers. 

 

Henri zal aanwezig zijn op de eerstkomende bespreking. 

Elke informeert de leden over ‘Café marché’ – een groep muzikanten van 22 personen, 

ideaal voor evenementen.  

 

6. UNIZO – WEEKEND VAN DE KLANT. BESPREKING. 

 

Unizo wenst tijdens het ‘Weekend van de klant’ het Rad van Fortuin te organiseren in 

Hoeilaart en heeft hiervoor enkel een locatie nodig om een tentje te plaatsen van 3 op 3 

meter en een springkasteel. 

 

Unizo vraagt dan ook of de RLE tijdens dat weekend ook iets zou kunnen organiseren, 

zodat beide initiatieven elkaar kunnen versterken. 

 

De RLE denkt eraan om kinderanimatie te organiseren en aan de Sportecho te vragen om 

muziek buiten te zetten. 

 

Dit moet tijdens een volgende vergadering verder worden uitgewerkt. 

Tessa zal dit alvast laten weten aan Ruben Peeters, voorzitter van Unizo Druivenstreek. 

 

7. VARIA. 

 

1. Ilse merkt op dat er nog steeds te weinig parking is. Zeker nu er aan de sporthal geen 

plaatsen meer zijn, is het aantal vrije plaatsen aan de Delhaize beperkt.  

 

2. De leden vragen hoe de ‘ontbinding’ van de raden verder zal verlopen. Pieter heeft dit 

toegelicht tijdens het interradenoverleg, Marijke zal in zijn opdracht hierover 

eerstdaags een brief versturen naar alle raden. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2019. 


