
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 03.06.2014 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

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

Goedgekeurd zonder commentaar 
 
2. Factuur kerstbomen  

Akkoord bijpassing factuur.   
 

3. Interprovinciale Studie Detailhandel – SWOT-fiche voor Jabbeke 
De studie is blijkbaar gebaseerd – zie pagina 26 – op 72 respondenten t.o.v. 13500 inwoners. 
We vragen ons af in welke mate de studie dan wel representatief is. 
We wachten op het voorstel van de Provincie op basis van die analyse. 
We willen meewerken aan de uitwerking na ontvangst van een voorstel. 

 
4. Info-avond VDAB op 10/06 : “Hoe betaalbaar en voordelig personeel aanwerven” 

Een warme oproep om langs te komen naar deze eerste info-avond. 
 

5. Trekking Belgerinkel 
Er werden 9.649 loten afgeleverd aan de fietsende klanten, waarvan 90 % (8.679) aan 
Jabbekenaars en 10 % (970) aan niet-Jabbekenaars. 
Vergelijking met de vorige jaren : 10.052 in 2013, 10.6012 in 2012, 12.306 in 2011. 
Dit jaar waren er dus niettegenstaande het mooie weer minder loten. 
Van de handelaars ontvingen we nog niet alle waardebonnen.  Herinneren aan de handelaars dat ze 
hun bonnen nog moeten indienen. 
Opmerking : oudere mensen vonden het nieuwe systeem – niettegenstaande medewerking van de 
bibliotheken voor de internetregistratie – niet goed… 
Feedback : een mail sturen naar de deelnemende handelaars met vraag wat ze goed/minder goed 
vonden van het nieuwe systeem.. 
 
Voor de scholen blijft ons eigen, oude systeem verder bestaan (dus met spaarkaarten met stempel) 

 
6. Kerstactie 

- Kerstversiering.  Het Dagelijks Bestuur heeft als voorbeeld Sijsele/Damme bekeken.  In die 
gemeente wordt er gewerkt met budget 50 % handelaar/ 50 % gemeente.  Ze werkten daar met 
verlichte grote “bloem”potten die blijkbaar 100 EUR in huur kostten voor 3 weken waarvan  
dus 50 EUR per handelaar en 50 EUR voor gemeente per deelnemende handelaar.  Daar kozen 



ze enkel voor de hoofinvalswegen.  Prijs in aankoop zou blijkbaar niet veel verschillen van 
huurprijs. 

- Aanpak : offerte aanvragen voor individuele straatverlichting handelaars (vb. sterren aan 
gevel) voor de 5 dorpskernen.  Prijs vragen per 50 deelnemers inclusief leverings-en 
plaatsingskosten. 
Idem offerte voor andere soort verlichting (vb. verlichte potten) 
Meerdere offertes aan te vragen. 
Tegen 20 juni moeten alle gekende adressen bezorgd worden aan Perrine zodat ze leveranciers 
kan aanschrijven om meerdere offertes te verkrijgen. 
Dagelijks Bestuur geeft voorstellen aan elkaar door. 
 

 
7. Varia 

- Jan Pollet werd aangesteld binnen de gemeente voor het project “lokale korte keten” 
- Er zal een spaaractie opgestart worden met lokale producten tijdens de zomermaanden.  Dit 

ook ter promotie en het bekomen van de Fair Trade 
- Het CRAB-bestand is bijna klaar.  Op basis daarvan kan na de zomervakantie de digitale 

economische kaart opgesteld worden 
- Werken Gistelsesteenweg wellicht uitgesteld 
- Commerciële Inspiratie : de vragenlijst wordt doorgemaild zodat we allen antwoorden kunnen 

geven aan de gestelde vragen.  Tine distilleert.  
- Laatavondopening : bevraging bij de leden wie hiertoe wel bereid is 
- Zondag 05/10 : alle bedrijven van het Vlamingveld houden dan open deur onder de term 

“BINNENGLUREN” 
De bedoeling is dat de Jabbekenaars die bedrijven in het Vlamingveld leren kennen. 

- Woensdag 10/09 om 20u30 : extra Algemene Vergadering i.v.m. kersversiering 
 
Voor verslag, 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 


