
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 01.03.2016 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Blomme Patrick, Casier Lieve, Gereels Hendrik, Randon Perrine, Scherrens Johan, Vermote Nele, 
Keirsebilck Matti 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Baillieu Jan, Cooreman Ann, Degroote Christine, Deketelaere 
Patrick, Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, Hoffman Karel, Verschaeve 
Inge, Verschaeve Joeri, Warlop Philippe 
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert, Monteyne Jacques 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 8/12/2015 

Geen opmerkingen op het verslag zelf. 
De Raad ontving echter nog geen antwoord hoe het gesteld is met de bewegwijzering van het 
Vlamingveld.  De inoxen panelen staan nog steeds in de loods.  We betreuren dat er nog altijd niets 
gebeurd is ondanks het herhaaldelijk vragen. Concrete datum ? Ook voor wat betreft de plaatsing 
van het grote informatiebord. 
 
Gezien verder het geringe aantal aanwezige stemgerechtigde leden wordt beslist om toch de 
vergadering te houden, maar bepaalde punten uit te stellen. 
 

2. Huis 45 – voorstelling project  
Huis 45 is wellicht beter bekend onder de naam “Licht & Liefde” te Varsenare. 
Patrick Blomme raakte in contact met de spreker M. Luc Baeye op de laatste nieuwjaarsreceptie  
van de Raden.  
 
Huis 45 is opgestart in 1969 en is een tehuis niet-werkenden en dagcentrum voor mensen met een  
visuele handicap (blinden en slechtzienden) met eventuele bijkomende beperkingen. 
Er zijn een 30-tal permanente bewoners in het tehuis. Daarbovenop dus ook ambulante cliënten. 
De atelierwerking is vooral uitgesplitst op volgende domeinen : 
- Kook- en bakatelier 
- Houtbewerking (vb. kaders maken) 
- Stikken en naaien 
- Weven 
- Industrieel werk bv. uitvoeren kleine opdrachten voor bedrijven 
 
Naast de atelierwerking is er ook een vorm van ambulant werken nl. begeleid werken. Dit vanuit 
de filosofie dat mensen met een beperking ook de kans moeten krijgen om te werken. Dankzij het 
recht op arbeid krijgt de persoon een plaats binnen de maatschappij. 
Hierbij wordt werk op onbezoldigde basis uitgevoerd in een extern bedrijf.  Die personen 
verrichten dus werk in het normale arbeidscircuit en worden ondersteund door een jobcoach van 
huis 45. Er is hierbij geen permanente begeleiding, maar de jobcoach ondersteunt de persoon en/of 
de werkgever waar nodig bv. uitwerking van een stappenplan.  
 



Voorbeelden waarin de personen tewerk gesteld kunnen worden zijn o.a. dozen vullen, etiketten 
kleven, zakjes vullen, groenten fijn versnijden, helpen afwassen,… 
 
Geïnteresseerde bedrijven mogen gerust contact opnemen met Huis 45. Vele personen zouden 
graag in het project begeleid werken instappen. 

 
3. Spaaractie marktkriebels 

De spaaractie loopt van 15/01 t.e.m. 11/03. 
Vrijdag 25/03 om 11u trekking met een aangepast bier nl. Bryggja. 
Ook de pers wordt uitgenodigd. 
Vanuit de Raad worden 5 manden van 40 EUR (elke mand 8 waardebonnen van 5 EUR) 
geschonken en deze manden worden aangevuld met de goederen van de marktkramers. 
Aldus heeft elke mand een waarde van 60 à 70 EUR. 
 

4. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie te Stalhille 
De Raad heeft een voorschot betaald van 200 EUR voor deelname. Er waren uiteindelijk maar 5 à 
6 leden aanwezig. Vorig jaar kostte de receptie 180 EUR per Raad. 
De aanwezigen vonden de aangeboden versnaperingen niet in verhouding met de aangerekende 
prijs. Eind dit jaar dient er zeker concreter afgesproken te worden alvorens de receptie te 
organiseren. 
Als locatie zou bv. ook het VTC Jabbeke moeten voorgesteld worden omdat het uiteindelijk toch 
een receptie betreft voor heel Jabbeke. 
 

5. Kernversterking – oprichten werkgroep 
Unizo wil iets doen aan de leegstand in de kernen. 
In de grote steden heb je enerzijds het fenomeen fun-shopping-kernen en anderzijds de  
run-shopping-kernen.  
In kleinere gemeenten moet je de kernen duidelijker proberen af te bakenen teneinde een 
aaneengesloten bedrijvigheid te verkrijgen. 
Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering gezien het geringe aantal aanwezigen. 
 
 

6. Varia 
- Ter info: betalende Unizo-infosessie “Is reclame weggegooid geld ?” op 14/04 in VTC 

Jabbeke 
- Belgerinkel : herinnering om in te schrijven.  Blijkt dat enkelen de mail niet ontvangen 

hebben.  Vraag aan Tine om nogmaals te mailen 
- Agendapunt volgende vergadering : belgerinkel en belgerinkel scholen 

 
 
Volgende Algemene Vergadering dinsdag 7 juni 2016 om 20u30 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 


