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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

AANWEZIG: 

Woensdag 28 juni 2017 om 20 uur, in zaal Bakenbos van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Claude en Nattaya Dewinter, Marleen Bollaerts, Isabelle Heye, 

Tinne Kunnen, Elsbeth Laureys, Silke Lischetzki, Claude Loits, 

Henri Vanderlinden, Jan Vanderstraeten, Kim Vanderstraeten, 

Monique Vandervaeren, Elke Flamey, Leden 

Tessa Hemeleers, secretariaat  

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 
 

VERONTSCHULDIGD: Steven Benats, Ilse Hardie, Elsbeth Laureys, Carine 

Vanderlinden, Leden 

 
 

 

1. WERKEN GEMEENTEPLEIN. TOELICHTING VERTEGENWOORDIGERS. 

De vertegenwoordigers zullen een laatste keer de werken aan het Gemeenteplein komen 

toelichten daar de einddatum van de werken blijft behouden.  

Er is sprake van oneffenheid op voetpad van de KBC tot de frituur. Dit is te bespreken met 

de aannemer, maar is niet eenvoudig op te lossen. 

Men betreurt dat in de Marcel Félicéstraat eerst de kant van de winkels werd opgebroken. 

Woensdag zal de laatste laag asfalt worden gelegd en zal de omleiding stoppen. Er is 

opnieuw verkeer in de Marcel Félicéstraat toegelaten, vanaf 18.00 uur. De winkels in de 

Marcel Félicéstraat hebben het tijdens deze periode heel moeilijk gehad, daar de winkels 

moeilijk te bereiken waren door klanten. 

Voor het bouwverlof zal de Marcel Félicéstraat terug open zijn voor verkeer. Volgende delen 

van het plein zullen nog niet klaar zijn: de afwerking van de kerk, straat van de 

Wereldwinkel en de parking op het Gemeenteplein. Vandaar zal de straat van de 

Wereldwinkel nog niet bereikbaar zijn. 

Er is twijfel of de hoek aan Fortis zal worden vrijgemaakt nog voor de start van het 

bouwverlof. 

Na het bouwverlof en tot en met 2 september (openingsfeest Gemeenteplein) zal alles wat 

zichtbaar is vanop het plein worden afgewerkt, maar niet het voetpad achter de kerk.  

Aan de kant van apotheek ‘De waterkant’ en ‘Century 21’ is de borduur hoog. Er wordt 

bekken of dit nog kan worden aangepast. 

De opmerking wordt gemaakt dat er snel wordt gereden rond het Gemeenteplein. De 

theorie is dat mensen bij lage borduren automatisch trager gaan rijden, maar dit lijkt enkel 

bij een theorie te blijven. Het plein is echter nog niet helemaal af, dus dit dient nog te 

worden geëvalueerd na afloop van de werken. 

Enkele leden vragen zich af wat de stand van zaken is met de kerk. De kerkfabriek 

vergadert hierover en stelt dat de kerk opnieuw in september zal opengaan. 
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De vertegenwoordigers bevestigen echter dat de kerk stevig staat en er geen dreiging tot 

instorten bestaat. De beslissing om de kerk te sluiten werd alsnog door de kerkfabriek 

gemaakt. 

Tijdens de werkzaamheden op het gemeenteplein werd van de Felix Sohie-parking een 

blauwe zone gemaakt. De suggestie is om dit ook na de werken te blijven behouden. 

De gebruikers van deze parking zijn na maanden gewoon geworden aan deze aanpassing 

en anderen hebben een alternatief gevonden. Dus de blauwe zone kan zonder problemen 

blijven behouden. Nog één voordeel: In plaats van het gemeenteplein vol te zetten met 

platen die wijzen op de blauwe zone kan deze aanwijzing beperkt worden door de 

aanduiding te maken enkel op de toegangswegen. 

 

Claude Dewinter vraagt zich, met betrekking tot de hinderpremie, af wat er wordt 

ingegeven in het GIPOD (welk adres?). Hoe weet de overheid welke ondernemingen op 

deze plaats liggen. Tessa vraagt dit na, het antwoord is in bijlage 1 bij het verslag terug 

te vinden. 

Momenteel is een parkeerverbod in werking gesteld van Hola tot Smith & Chips. De 

bedoeling was om 1,50 meter vrij te houden en verder ruimte te voorzien om een terras 

te plaatsen. 

De leden wensen te vragen om deze parkeerplaatsen niet te schrappen. Hola is niet open 

op zaterdag.  

Joris benadrukt dat het terrasreglement niet werd afgewerkt. Momenteel wordt eerder een 

afsprakennota uitgewerkt, daar het enkel gaat om 3 terrassen. Op termijn, wanneer 

meerdere handelszaken een terras innemen op het Gemeenteplein, kan dit uitgroeien tot 

een reglement. 

Bij het opstellen van de afsprakennota wordt rekening gehouden met de adviezen van de 

meerderheid van de horecazaken. De minderheid zal zich hierbij moeten aansluiten. 

Momenteel staan de terrassen tegen de winkel. Bij Hola staan de banken in de weg. 

Wanneer Hola doorgang laat aan de kant van het straat, moeten voetgangers passeren via 

het straat, daar de banken op deze doorgang zijn geplaatst. 

Momenteel werd in de afsprakennota opgenomen dat van april tot en met oktober de 

parkeerplaatsen aan de kant van de handelszaken niet zullen worden ingenomen. Dit 

verbod gaat pas in vanaf 2018, na goedkeuring van de afsprakennota en zal jaarlijks 

worden geëvalueerd. De leden zijn van mening dat de parkeerplaatsen van café Sportecho 

tot Juwelen Dekock open dienen te blijven. Café Sportecho kan namelijk reeds een deel 

van het Felix Sohieplein innemen voor terras.  

Echter wenst de uitbater van Café Sportecho deze parkeerplaatsen te schrappen, om de 

mogelijkheid te hebben om een luifel te hangen. 

Jan Vanderstraeten geeft aan dat hier een agent moet worden op ingezet, die dit 

parkeerverbod verder opvolgt en de mensen onmiddellijk wijst op het verkeerd parkeren. 

Het achteraf beboeten van verkeerd parkeren dient te worden vermeden, daar dit in het 

nadeel is van de middenstanders. 

De leden zijn van mening dat het invoeren van de blauwe zone werkt. En er hierdoor geen 

parkingprobleem meer is op het Gemeenteplein. 

De parking aan de J.Denayerstraat kan momenteel gratis worden ingenomen, tot afloop 

van de werken. Deze parking is eigendom van Vlabinvest. Na de werken kan de gemeente 

deze parking verder gebruiken, echter moeten ze hiervoor betalen (kost met 

vermenigvuldigingsfactor). Deze afweging zal na afloop van de werken worden gemaakt. 
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2. PROEFDRUK BOODSCHAPPENTAS ‘DAG VAN DE KLANT’. BESPREKING. 

Joris licht het beeld toe dat op de boodschappentas zal worden gedrukt, aan de hand van 

de proefdruk van de tas. Er werd gekozen voor een sfeervol beeld dat niet enkel voor lokale 

economie staat, maar ook toerisme en de eigenheid van Hoeilaart representeert. 

De actie met betrekking tot de boodschappentas werd ontworpen vanuit de vraag om 

mensen te sensibiliseren om te kopen in Hoeilaart. Net zoals eveneens de infoportiek. 

De boodschappentas zal tevens worden gebruikt bij het welkomstpakket voor nieuwe 

inwoners, om bewoners aan te zetten om te gaan picknicken, enz. 

Het RLE logo kan erop gedrukt worden, mits bijdrage. Dit komt op ongeveer 300 euro. De 

leden zijn echter van mening dat dit maar een klein bedrag is tegen over de totale kostprijs 

van de boodschappentassen en dat de gemeente zelf de mogelijkheid moet bekijken om 

dit budget te voorzien, ter compensatie van de geleden verliezen volgend door de werken 

aan het Gemeenteplein. 

De leden betreuren eveneens dat de banner werd gedrukt, ondanks negatief advies van 

de Raad voor Lokale Economie. Joris stelt voor om de eigen banner van de Raad voor 

Lokale Economie hierbij te hangen. De Raad voor Lokale Economie wenst niet in te gaan 

op dit voorstel. Ze benadrukken dat ze niet tegen de banner zijn, maar de banner liever 

anders hadden gezien. 

Jan Vanderstraeten benadrukt de fierheid van het nieuwe logo van de raad. Verder wil hij 

benadrukken dat er moet gekozen worden om het logo van de Raad voor Lokale Economie 

voluit te gebruiken. Dit kan pas worden afgekort na enkele jaren, wanneer het logo bij alle 

inwoners gekend is.  

Het logo gaat per definitie over de lokale middenstand en heeft niet te maken met het 

algemene beeld van Hoeilaart, maar wel alles met de boodschappentas. De andere leden 

gaan akkoord met Jan Vanderstraeten. Ze zijn dan ook van mening dat enkel dit logo op 

de boodschappentas dient te worden gedrukt. Joris geeft aan dat het beeld zal blijven 

behouden, maar dat er budget zal worden vrijgemaakt om het logo van de Raad voor 

Lokale Economie op de andere kant van de boodschappentas te bedrukken. 

Toelichting weekend van de klant: zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017. Zie 

ook bijlage 2, bij het verslag. Het college van burgemeester en schepenen heeft 

goedkeuring gegeven om een afwijking te verlenen op de verplichte wekelijkse rustdag op 

zondag 1 oktober 2017. Ondernemers zullen van deze toelating op de hoogte worden 

gesteld en kiezen zelf of ze hier al dan niet aan deelnemen en hun winkel openen. 

 

3. FEEST HEROPENING GEMEENTEPLEIN. TOELICHTING WERKGROEP. 

A. Elke stelt voor om T-shirts te laten bedrukken met het nieuwe logo van de Raad voor 

Lokale Economie. 

Deze kunnen worden gedragen door de leden op het openingsfeest van het 

Gemeenteplein. Elk lid koopt tegen een klein bedrag een eigen T-shirt aan. 

 

Kim Vanderstraeten geeft aan dat zij deze gebruikelijk bij Worktex aankoopt. De leden 

gaan akkoord om T-shirts aan te kopen en kiezen voor een wit T-shirt omdat het logo 

hier duidelijk zichtbaar op zal zijn. Er zal wel gekozen worden voor een model mét taille 

(vrouwelijk model). 

 

Elke zal een Excel-bestand doorsturen, waarbij iedereen zijn maat kan doorgeven. 

 

B. Buurtfeest Gemeenteplein: De leden beslissen om een buurtfeest te organiseren bij 

aanvang van het openingsfeest. 
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De inwoners zullen worden betrokken bij het feest en er zal een receptie worden 

georganiseerd, waarbij de leden van de Raad een drankje aanbieden. Tinne zal hiervoor 

een uitnodiging opmaken en versturen. 

 

Verder bekijkt de Raad voor Lokale Economie om een bar uit te baten. 

 

ADVIES 

 

De leden vragen, net zoals vele handelaars rond het Gemeenteplein, om een 

uitzondering te maken op het alcoholcharter. 

 

C. Etalagewedstrijd: De leden hadden reeds het idee om een zoekwedstrijd te 

organiseren, waarbij voorwerpen in de etalages worden geplaatst. De heemkundige 

kring stelt eveneens voor om foto’s van vroeger in de etalages te plaatsen. De Raad 

voor Lokale Economie wil hiermee samenwerken. 

Tessa bezorgt de contactgegevens.  

 

ADVIES: 

 

De Raad voor Lokale Economie adviseert om het volledige Gemeenteplein 

verkeersvrij te maken vanaf 14.00 uur en parkeerverbod te voorzien voor de 

hele dag. Dit om de veiligheid te garanderen bij het uitvoeren van de foto-

zoekwedstrijd. Op deze manier is het mogelijk om alle handelszaken rond het 

plein bij deze wedstrijd te betrekken. De Raad voor Lokale Economie wil 

eveneens vragen aan de gemeente om tussen te komen in de prijzen van deze 

wedstrijd, namelijk door het schenken van 5 VIP-arrangementen voor het 

Druivenfestival. 

 

D. Verkleedpartij op openingsfeest, in thema ‘beroepen’. Tinne zal hiervoor een 

uitnodiging versturen + eveneens de handelaars in te lichten over de prijzen-droomkist 

van het Druivencomité. 

 

E. De werkgroep rond het openingsfeest bestaat uit volgende leden: Silke, Tinne en Henri. 

Zij zullen samenkomen half juli en half augustus en houden de andere leden op de 

hoogte via e-mail. 

 

4. HANDELGIDS. TOELICHTING. 

De gemeente wil een digitaal bestand aanleggen van alle handelaars uit Hoeilaart. Het 

bestand zal als een online handelsgids door het grote publiek geraadpleegd kunnen 

worden. 

 

Om dit project in goede banen te leiden, heeft de gemeente een beroep gedaan op het 

communicatiebureau psp communications gevestigd in Hoeilaart. Zij staan in voor het 

verzamelen en het online ter beschikking stellen van de gegevens. 

 

Ondernemers en handelaars zullen op donderdag 29 juni worden aangeschreven met de 

vraag om gratis mee te doen. Deze informatie zal eveneens worden gedeeld via Hier 

Hoeilaart en Tessa zal een e-mail sturen via het ondernemersbestand. Handelaars die geen 

brief hebben ontvangen kunnen contact opnemen met psp communications via het 

nummer 02 658 00 60 of via e-mail naar info@psp.be. 

 

 

mailto:info@psp.be
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5. HOEILAART-APP. TOELICHTING. 

Joris licht dit kort toe. Inschrijven in Hoeilaart-app is momenteel gratis voor handelaars. 

Daar verschillende handelaars een bedrag hebben betaald voor eerste inschrijving, zal voor 

hen een extra begeleiding worden georganiseerd. De eerste betalende handelaars zullen 

worden opgebeld door ‘Onze stad app’ met het voorstel om begeleiding te ontvangen. 

Handelaars krijgen via dit persoonlijk bezoek enkele tips & tricks om deze app volledig te 

benutten.  

De gemeente stelde reeds een handleiding op voor verenigingen. Deze is gelijklopend voor 

handelaars. In bijlage 3 van dit verslag is deze handleiding terug te vinden. 

Wanneer er veel vragen zijn, kan de Raad voor Lokale Economie eventueel bekijken om 

een workshop te organiseren, zoals ook de verenigingen. 

6. VARIA. 

1. Henri: 

Korte toelichting van de e-mails van Carine Vanderlinden. Alle leden bevestigen dat er 

inderdaad veel vergaderingen zijn, maar dat het dit jaar gaat om een ‘speciaal jaar’ 

door de vele nieuwe initiatieven, werken aan het Gemeenteplein, enz. 

 

De leden stellen voor om elk jaar ongeveer om de drie maand te vergaderen. De 

werkgroepen dienen onderling te vergaderen tussen de algemene vergaderingen door 

en de uitkomst te ‘informeren’ op de vergadering. Eventuele beslissingen kunnen nog 

tijdens de vergadering worden genomen. 

 

2. Hoeveel budget staat er nog op de rekening? Werd de openstaande factuur van de 

Serrist (bestelling banner Raad voor Lokale Economie) al betaald? Verder is Silke reeds 

bij bank ‘Crelan’ geweest voor een volmacht over de rekening, ook Carine en Steven 

hebben volmacht over de rekening. Alle leden gaan hiermee akkoord. 

 

3. Elke: ‘Ik koop in Hoeilaart’ 

Een andere actie neemt tijd in beslag. Vandaar het voorstel om de huidige actie te laten 

doorlopen. De leden gaan akkoord om de badges te bestellen en uit te delen, zonder 

winactie. Enkel als ‘gadget’ of ‘collectoritem’. Carine en Jan hebben reeds een logo 

ontworpen. De leden vragen om hierin ook het nieuwe logo van de RLE te verwerken. 

De aankoop van de badges kan worden betaald, vanuit het budget van de gemeente.  

Bedoeling is om deze zo veel mogelijk uit te delen op het openingsfeest en het 

Druivenfestival en zo een samenhorigheidsgevoel te creëren. Vele bewoners hebben 

deze actie gemist bij de Meifeesten. 

 

Er werd geen nieuwe vergaderdatum tijdens de vergadering vastgelegd. De volgende 

vergadering zal doorgaan rond de maanden oktober-november.  

 


