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Raad voor Lokale Economie 

 

 

DATUM: 

 

Woensdag 28 maart om 19.30 uur, in zaal ‘t Roth van het 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

AANWEZIG: Ilse Hardie, Elsbeth Laureys, Claude Loits, Jan Vanderstraeten, 

Henri Vanderlinden, Monique Vandervaeren, Elke Flamey, 

Joachim Riedel, Marc Wauters, leden. 

 Tessa Hemeleers, secretariaat  

VERONTSCHULDIGD Tinne Kunnen, Silke Lischetski, Isabelle De Greef, Kim 

Vanderstraeten, leden.  

Joris Pijpen, schepen Lokale Economie 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG. VERGADERING 7 MAART 2018. 

Monique maakt volgende opmerking over punt 5 van het verslag: “Er werd bij vorige acties 

ook steeds beroep gedaan op meer dan één fotograaf.” 

 

2. ‘IK KOOP IN HOEILAART’. VERSLAG WERKGROEP. BESPREKING. 

De actie blijft behouden. Tessa heeft de bestelbon van 5000 badges opgemaakt. Het 

ontwerp van de badge dient nog te worden gekozen. Alle leden, aanwezig op de 

vergadering, kiezen voor het ontwerp van Nero met de wafel. Jan maakt de opmerking om 

het logo van de RLE te vergroten, dit mag gedeeltelijk over de wafel komen. Elke geeft dit 

door aan de Serrist. Silke maakt de Facebookpagina aan en ook deze link zal op de badge 

komen. Claude verzorgt het ontwerp en bezorgt dit aan Jan. Jan zal dit laten goedkeuren 

bij de stichting. Jan coördineert opnieuw de fotografen en de foto’s worden verzameld.  

De trekking van de winnaars gebeurd gezamenlijk. 

De winnaars worden gepubliceerd in De Serrist en Hoeilander.be. De leden gaan ook 

akkoord dat de winnaars worden gepubliceerd op de website van de gemeente Hoeilaart 

en in de Hier Hoeilaart (indien er in die periode een editie is).  

De actie wordt verruimd. Iedereen kan foto’s van zichzelf trekken met een smartphone en 

de pagina van de RLE taggen op Facebook. De Selfie dient wel op de Meifeesten of op het 

Druivenfestival te worden genomen.  

De RLE zorgt voor een photobooth op de Meifeesten. Joachim en Catherine hebben reeds 

gezorgd voor een kader (gemaakt door Sophie Vanginderachter en Florian Fosset). De 

photobooth wordt ook uitgebreid met een uitvergrote badge. De Serrist zorgt voor het 

ontwerp en de uitvoering en sponsort hierbij de RLE. Dank u aan De Serrist en Claude! 

De waardebonnen worden eveneens ontworpen bij De Serrist. Er worden 

100 waardebonnen uitgereikt, waarvan 30 op de Meifeesten en 70 op het Druivenfestival. 

De waardebonnen kunnen worden opgehaald bij Lingerie Marie-Ann en gebruikt bij de 

handelaars tot eind december. De handelaars dienen de waardebonnen binnen te brengen 

bij het gemeentebestuur tegen eind januari. 



Pagina 2 van 4 

Afhankelijk van het budget worden er affiches gedrukt. Er dienen ongeveer 80 stuks te 

worden voorzien voor de Meifeesten en 80 stuks voor het Druivenfestival.  

De badges (en eventueel ook de affiches) worden uitgedeeld bij de handelaars op dinsdag 

24 april (Meifeesten) en 10 september (Druivenfestival). De leden gaan akkoord om deze 

uit te delen bij de handelaars die ook hebben deelgenomen aan de actie ‘Hoeilaart Bruist’. 

Tessa vraagt de lijst op bij Carine Vanderlinden. 

Er zullen met de Meifeesten 1500 badges worden verdeeld en met het Druivenfestival 

3500 stuks. Dit is evenredig met het aantal prijzen. 

Elke zal de plaatsing van de photobooth bespreken met Doendervolk, tijdens de 

vergadering met de adviesraden op woensdag 11 april. 

Monique kijkt voor leuke foto’s van de Raad voor Lokale Economie om op de 

Facebookpagina te plaatsen. 

De Facebookpagina moet zo snel mogelijk online worden gezet en overal bekend gemaakt 

worden. Tessa kijkt na met Kenny aan welke veiligheidsvereisten de Facebookpagina moet 

voldoen. 

 

3. MEIFEESTEN. BESPREKING. 

Op de Meifeesten zal de photobooth worden opgesteld. De leden verkiezen hiervoor een 

plek in de tent. De banner met het logo van de Raad voor Lokale Economie kan hiervoor 

ook worden gebruikt. Er dient eventueel nog een verhoogje (voor kinderen) te worden 

voorzien, enkele spots en een houder om de uitvergrote badge op te stellen. De plaats van 

de stand zal worden besproken met Doendervolk op 11 april e.k. 

Er wordt met de leden afgesproken om op zondagnamiddag 6 mei, om 15 uur samen 

naar de Meifeesten te gaan. Er wordt gevraagd dat de leden die hierop aanwezig kunnen 

zijn hun T-shirt van de Raad voor Lokale Economie aandoen. Leden die nog geen T-shirt 

hebben kunnen deze aankopen bij Elke Flamey via e-mail naar elke.flamey@gmail.com. 

 

4. NETWERKAVOND VOOR ZELFSTANDIGEN. VERSLAG WERKGROEP.BESPREKING. 

De werkgroep kwam samen om een infoavond te organiseren voor zelfstandigen 

stielmannen, enz. De werkgroep dacht na over een initiatief dat laagdrempelig is. De 

werkgroep kiest voor een ‘Afterwork voor ondernemers van Hoeilaart’ en stelt voor om dit 

te laten plaatsvinden in de maand mei in de serre en cafetaria, vanaf 19 tot 22 uur. 

De werkgroep stelt voor om een digitale affiche te laten ontwerpen en deze door te sturen 

via e-mail. Er wordt gevraagd aan alle leden om hiervoor mond-tot-mond reclame te 

maken en alle zelfstandigen aan te moedigen om aanwezig te zijn.  

Tijdens deze informatieavond wenst de werkgroep de werking van de Raad voor Lokale 

Economie toe te lichten en het gebruik van de digitale handelsgids, om daarna tijd te 

voorzien om te ‘netwerken’. De leden kunnen zo rechtstreeks de aanwezigen aanspreken 

en laagdrempelig te weten komen welke frustraties bij hen leven. 

Vanuit de gemeente wordt hievroor een budget van 1000 euro voorzien (ontwerp digitale 

affiche, drank, sandwiches, kaas, salami, chips, uitnodigingen en spreker).  

 

Enkele leden maken de opmerking dat er een sterke spreker dient te worden uitgenodigd, 

waardoor de mensen worden aangetrokken om aanwezig te zijn. Henri wenst het thema 

‘Veiligheid’ hierin te betrekken. Het concept moet beter worden uitgewerkt en er moet 

goed over nagedacht worden. Vanuit deze opmerking wordt de ‘Afterwork’ uitgesteld naar 

oktober. Henri, Marc en Jan geven zich eveneens op om deel te nemen aan de werkgroep. 

Tessa brengt Christophe op de hoogte.  
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Verder is het niet haalbaar om een beamer in de serre te plaatsen. Het is aangeraden om 

de Theaterzaal hiervoor te reserveren. Tessa kijkt na op welke data de theaterzaal 

beschikbaar is in oktober. 

 

5. VERKIEZINGEN 2018. OPSTELLEN MEMORANDUM RLE. 

Het memorandum is een soort ‘verlanglijst’ naar het nieuwe gemeentebestuur. Dit is niet 

verplicht. Sommige adviesraden bezorgen hun memorandum in april aan de politieke 

partijen en na de verkiezingen aan het nieuwe bestuur. Elke adviesraad kiest vrij of zij een 

adviesraad wensen op te stellen en wanneer zij dit versturen naar de politieke partijen of 

het nieuwe bestuur. 

Henri stelt voor om iedereen twee weken de tijd te geven om hierover na te denken. Ideeën 

voor het memorandum mogen worden doorgestuurd naar tessa.hemeleers@hoeilaart.be, 

uiterlijk op 16 april 2018. Deze punten zullen worden besproken op de vergadering van 

5 juni e.k. 

 

6. INTERRADENOVERLEG. KENNISNAME. 

Tijdens het interradenoverleg werd aangegeven dat er elk jaar, vanuit elke raad een 

persoon wordt gevraagd om klaar te zetten en een om op te ruimen. Dit jaar werd dit 

vergeten door verschillende raden. Er werd gevraagd om dit nog even ter herinnering te 

brengen. De receptie van de adviesraden zal doorgaan op de eerste zondag van januari 

2019. 

Ook de enquête van ‘De Wakkere Burger’ kwam aan bod. De leden van adviesraden kunnen 

dit invullen tot uiterlijk 30 april. Tessa stuurt een herinnering. 

 

7. VARIA. 

A. Silke heeft zich verontschuldigd voor de vergadering en geeft volgende informatie door 

over het budget van de RLE:  

- zichtrekening: 557 euro; 

- spaarrekening: 1223 euro; 

- inkomsten: premie van ongeveer 600 euro, uitbetaald door de gemeente. 

Ter info: Er werden ook reeds 14 waardebonnen van 35 euro uitbetaald, met een totaal 

van 490 euro. 

B. Henri laat weten dat de politie hem de vraag heeft gesteld om een workshop te komen 

geven omtrent cibercrime. Hij stelt voor om hen uit te nodigen voor een volgende 

vergadering, de andere leden gaan hiermee akkoord. 

C. Henri geeft aan dat er ook een werkgroep dient te worden samengesteld voor de 

opvolging van de reclamestoet. Ilse zal hiervoor contact opnemen met Carine. 

D. Tessa: Het college wenst de vraag te stellen of de RLE graag iets organiseert op het 

gemeenteplein tijdens het Druivenfestival. Dit vanaf/na de lichtstoet op zaterdag.  

Indien de RLE hiervoor geen interesse heeft zal de vraag worden doorgestuurd naar 

andere adviesraden en verenigingen. De RLE wenst niet in te gaan op dit aanbod, daar 

zij het niet vinden kunnen om als RLE een stand in te nemen die in concurrentie staat 

met de horecazaken gelegen rond het Gemeenteplein.  

E. Tessa: Evaluatie van parkeerplaatsen op het Gemeenteplein is momenteel bezig. Op 

basis van deze evaluatie zal het college een verdere beslissing maken. De RLE wordt 

op de hoogte gehouden. 
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F. De RLE wenst op de hoogte te worden gehouden van vergaderingen georganiseerd 

tussen de gemeente en de horeca. Eventueel zal er een verantwoordelijke van de RLE 

worden aangesteld om hierbij aanwezig te zijn of worden de verslagen doorgestuurd 

naar de leden van de RLE. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 5 juni 2018.  

 


