
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 04.11.2014 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

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

Goedgekeurd zonder commentaar. 
 
2. Kerstactie verlichte bloempotten  

Potten worden op 17/11 geleverd in Vlamingveld.  Er werden 40 bloempotten besteld. 
Er zijn nog bloempotten beschikbaar. 
Herinneringsmail sturen.  Inschrijving nog mogelijk tot 15/11. 
Tine verstuurt een massamailing “garage” naar alle gekende mailadressen in digitale economische  
kaart.  
Unizo en Middenstand doen zelf ook nog een mailing. 
 

3. 26/12 - jeneverdrink 
Op laatste marktdag op vrijdag 26/12 tussen 11u en 13u wordt opnieuw jenever aangeboden. 
Te vermelden in info Jabbeke en perstekst op te maken door Perrine.   
Jan zorgt voor bar.  Parcifal zorgt voor tent. 
Tine zorgt voor nieuwe sticker op de bar. 
 

4. Werken Gistelsteenweg  
Totale duurtijd van de werken zou 1,5 jaar bedragen. 
Timing en werkwijze al enkele malen gewijzigd.  
Werken gebeuren tussen rondpunt Varsenare en Sint-Adries Olympialaan (inrit Olympiastadion) 
 
Start werken gepland rond 15/05/2015 
- Eerst Sint-Andries : Olympialaan tot Korte Molenstraat : 70 dagen 
- Korte Molenstraat tot grens Jabbeke 
- 3de fase : Popstaelstraat aanleg riolering en nadien aansluiting rondpunt.  Popstaelstraat wordt 

definitief eenrichtingsverkeer 
- Fase 4 : rondpunt Varsenare  tot De Manlaan : riolering, breder fietspad en verhoging 
- Fase 5 : De Manlaan tot St. Andries 
- Rondpunt Varsenare 
 
Dit punt wordt hernomen op volgende algemene vergadering in februari 2015. 
Tegen dan is er al meer concrete informatie gekend. 
 



Ter info : op de site geopunt.be kan je allerhande werken terugvinden nl. op subrubriek “kaart” en 
dan kiezen in de linkerkolom voor de applicatie “hinder in kaart” 
 
 

5. Jaarprogramma 2015 
- Info-avond met een trendwatcher.  Patrick checkt voor een spreker. 
- Andere ideetjes doormailen 
 

6. Economische Kaart 
Er waren 45 aanwezigen op de ontbijtsessie. 
Het is blijkbaar een goede formule. 
Tweede deel van de uiteenzetting was beter dan het eerste luik. 
Tot nu toe heeft al een goede 20 % van de aangeschreven bedrijven de gegevens aangepast op de 
site wat blijkbaar zeer goede respons is. 
Informatie m.b.t. kaart zou nu best doorgegeven worden naar volledige bevolking via Info Jabbeke 
nu de gegevens werden/worden aangepast. 
 

7. Voorstel datums 2015 vergaderingen 
- 06/01/2015 – 20u30 – Dagelijks Bestuur 
- 03/02/2015 – 20u30 – Algemene Vergadering Raad Lokale Economie 
- 03/03/2015 – 20u30 – Dagelijks Bestuur 
- 05/05/2015 – 20u30 – Dagelijks Bestuur 
- 02/06/2015 – 20u30 – Algemene Vergadering Raad Lokale Economie 
- 08/09/2015 – 20u30 – Algemene Vergadering Raad Lokale Economie 
- 06/10/2015 – 20u30 – Dagelijks Bestuur 
- 27/10/2015 – 20u30 – Algemene Vergadering Raad Lokale Economie 

 
8. Afschakelplan elektriciteit 

Zal 7 dagen voordien medegedeeld worden als het kan gebeuren. 
24 uur op voorhand zal worden meegedeeld als het effectief zal gebeuren. 
Afschakeling zal maximum 3 uur duren in de vooravond (17u tot 20u) 
Als er bericht/brief komt vanuit de gemeente zou dit ook moeten verspreid worden via 
economische kaart. 
Op de site “winterklaar.be” kan je nakijken of er effectief schaarste wordt voorspeld. 
Verder ook site offon.be met tips 
 

9. Varia 
- Fairtrade : Label toegekend.  Wellicht begin december 
- Jabbeekse manden : Baliehof is eventueel bereid om te coördineren. 

Hij heeft immers zelf veel producten staan.  Voorbeeldmanden beschikbaar op site 
“het beste van bij ons”.  Het is niet de bedoeling dat er enkel kaas/zuivelproducten in manden 
belanden. 
Vraag dat Baliehof een voorstel uitwerkt.  Opnieuw voorleggen bij volgende vergadering. 
 
 

Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 


