
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 29.11.2016 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Allegaert Stephanie, Blomme Patrick, Cooreman Ann, Degroote Christine, Deketelaere Patrick, 
Dewispelaere Martine, Randon Perrine, Verschaeve Inge, Verschaeve Joeri 
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Baillieu Jan, Casier Lieve, Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, Gereels 
Hendrik, Hoffman Karel, Keirsebilck Matti, Scherrens Johan, Warlop Philippe 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert, Monteyne Jacques 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 4/10/2016 

Geen opmerkingen op het verslag. . 
 

2. Data vergaderingen 2017  
De vergadering van de Raad Lokale Economie zal doorgaan op dinsdag : 
7/03/2017, 6/06/2017, 3/10/2017, 28/11/2017 en dit telkens om 20u30 
 

3. Voorstellen info-avond 2017 
De volgende infoavond wordt best geen commerciële activiteit.  Ofwel periode maart/april ofwel 
in het najaar. 
Enkele ideeën : fiscale onderwerpen bv. Hoe herken ik een goede boekhouder ?  
Contact opnemen met een Ondernemingsloket ?  
Welke premies bestaan er zoal voor ondernemers ?  
Spreker rond fiscaliteit ? 
Hoe motiveer ik mijn personeel ? 
Patrick bekijkt wat mogelijk. Wordt verder besproken in het Dagelijks Bestuur.    
 

4. Kerstverlichting/Bloempotten 
In 2014 werden er 52 bloempotten verkocht, in 2015 4 en in 2016 24 (waaronder 10 van de 
gemeente).  Er zijn dus al 80 potten in omloop. 
Een herinneringsmail sturen naar alle handelaars dat de potten buiten moeten gezet worden vanaf 
7/12 (ten laatste vrijdag 9/12).  
  

5. Proefopstelling bedrijfsbord Vlamingveld 
Bord enkel met kleur en nummer.  Geen naam vermelden. 
Het paneel moet gekanteld worden met nummering langs beide kanten en geplaatst palend aan de 
straatkant aan de opritten. 
Plaat in inox te behouden.  Enkel de top te voorzien in kleur met het huisnummer. 
Bij voorkeur nog een voorbeeld proefopstelling voorleggen aan de Raad.   
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6. Eindejaardrink van 30/12/2016 op de vrijdagsmarkt 
We staan met tent en toog op de vrijdagsmarkt met jenever. 
Persmoment op 30/12/2016 om 12u.  Bij de eindejaardrink het geschikte ogenblik om ook de start 
van de actie marktkriebels aan te kondigen vanaf 20/01. Perrine nodigt pers uit.  Tine bekijkt of de 
actie marktkriebels dan al kan gepromoot worden (affiches ?/banners ?) 
 

7. Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de gezinsraad 
Vrijdag 6/01/2017 worden alle Raden uitgenodigd samen met het gemeentepersoneel in het VTC 
voor een gezamenlijke receptie. 
 

8. Opstellen agenda 2017 
- Marktkriebels van 20/01/2017 t.e.m. 17/03/2017 – prijsuitreiking 31/03/2017  
- Belgerinkel naar de Winkel 
- Eindejaardrink 29/12/2017 op de vrijdagsmarkt 
- Infoavond in het voor- of najaar 
 

9. Kernversterkend Beleid -afbakening handelskernen 
Tijdens huidige vergadering bespreken we de handelskernen van Jabbeke en Zerkegem en 
proberen we deze af te bakenen. 
De uitgetekende kernen zijn ruimer dan deze opgenomen in het GRS. 
Volgende vergadering zullen we de andere kernen uitwerken. 
 

 
10. Varia 

 
- Werken  

Een handelaar meldt dat pas eind september gemeld werd dat de Aartrijksesteenweg volledig 
zou worden afgesloten vanaf januari 2017 en dit blijkbaar voor enkele maanden. Dit met alle 
gevolgen van dien : herlocalisatie zaak (zoeken naar alternatief pand of containers), tijdige 
verwittiging klanten en leveranciers, financieel kostenplaatje niet ingerekend, enz. 
Ook voor particulieren die bv. verbouwingen plannen is deze melding wel heel laat… 
Ook bij de werken in de Gistelsteenweg blijkt dat de werken veel langer duren dan 
oorspronkelijk gepland. 
Er zou betere communicatie moeten voorzien worden vanuit de gemeente. 
Als er ingrijpende werken zijn en er een bouwvergunning wordt afgeleverd, dan zouden de 
handelaars al moeten verwittigd worden van de geplande werken.  Dit al op voorhand dus 
zodat ze er op kortere of langere termijn mee rekening kunnen houden dat er werken 
uitgevoerd zullen worden.  Voor heel ingrijpende werken kan een handelaar zich dan al een 
jaar op voorhand beginnen voorbereiden. 
Er zou een soort standaardprocedure moeten uitgewerkt worden.  Als er een werfvergadering 
geweest is best een mail sturen naar de handelaars die hun mailadres opgaven. 
Tijdens de volgende vergadering een procedure uitwerken bij ingrijpende werken : 
Vb. Eenrichtingsverkeer; vb. Afgesloten rijweg ?  Telkens met motivatie. 
 

- Parkeerproblematiek Eernegemweg te Snellegem ingevolge aangelegde wegversmalling 
De aanwezige leden opteren voor het voorstel 1 m.b.t. parkeerplaatsen met vaste 
parkeerstroken. 
Voorstel om het plan persoonlijk toe te lichten bij de betrokken handelaars alvorens uit te 
werken. 
 

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 7 maart 2017 om 20u30 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 




