
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 02.06.2015 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Allegaert Stephanie, Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Cooreman Ann, Degroote Christine,  
Dereeper Joline, Gereels Hendrik, Hoffman Karel, Randon Perrine, Scherrens Johan, Vermote Nele,  
Verschaeve Inge, Verschaeve Joeri, Warlop Philippe 
Gemeentelijk ambtenaar : 
Rosseel Tine 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Deketelaere Patrick, Dewispelaere Martine,  
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank, Orbie Geert, Monteyne Jacques 
 
1. Goedkeuring vorig verslag van vergadering 03/03/2015 

Goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 
2. Wegeniswerken  

Schepen Jan Pollet geeft een stand van zaken. 
- Gistelsteenweg : 

Aannemer begint na het bouwverlof.  Start werken in Sint-Andries, wellicht 10/08. 
De fasering wordt gevolgd.  Werken Sint-Andries fase 1 duurt 50 werkdagen, fase 2 duurt  
60 werkdagen. 
Voorjaar 2016 start rondpunt Varsenare. 
Er werd kritiek geuit dat de gemeente nog geen brief stuurde naar de bewoners in tegenstelling 
tot Brugge.  Zolang de effectieve timing niet gekend was had het echter geen zin om een brief 
te versturen. Vanaf volgende week zal gemeente Jabbeke iedereen verwittigen. 
Onteigening Popstaelstraat kan trouwens nu pas beginnen. 

- Noordstraat.  Dit is een subsidie-dossier.  Goedkeuring wijziging aanleg riolering moet nog 
ontvangen worden.  Start werken wellicht nog dit jaar. 

- Aartrijksesteenweg.  Start wellicht volgend jaar.  1ste fase Gistelsteenweg tot Oude Stokerij.  
2de fase Hogedijkenstraat tot Aartrijke 

 
3. Kerstactie 2015-2016 bloempotten 

Aan dezelfde firma wordt prijsofferte gevraagd voor een aantal potten.  Er wordt ter zelfde tijd 
navraag gedaan hoe de potten eventueel verzwaard kunnen worden zodat ze niet zo snel omvallen. 
De pot moet zeker tijdens de openingsuren van de zaak buiten staan.  Eerst hierover nog zoveel 
mogelijk handelaars aanspreken.  Reglement dient aangepast te worden. 
Vragen aan de gemeente of ze opnieuw de actie willen herhalen.  Vorig jaar was er budgettaire 
tussenkomst van de gemeente en van de Raad voor Lokale Economie. 
Prijsofferte voor 20 potten aanvragen. Opnieuw te bespreken op de volgende vergadering. 
 
De idee werd ook geopperd om eventueel particulieren toe te laten deel te nemen in de buurt van 
handelaars zodat de actie beter zichtbaar zou zijn.  Struikelblok is echter enerzijds het budget en 
anderzijds dat je een onderscheid zou moeten maken tussen particulieren die bv. in een wijk wonen 
en dus in feite niet mogen kopen en particulieren die wel in de buurt van een handelaar wonen en 
wel zouden mogen kopen… Dergelijk onderscheid is niet geoorloofd. 
 
 



 
4. Kennisname ontslag lid Coeman Parcifal (Middenstand Groot-Jabbeke) – nieuw lid voor 

Lokale Economie en het Dagelijks Bestuur  
Dit punt werd ook in het Dagelijks Bestuur besproken.  Gezien Parcifal Coeman ook lid was van 
het Dagelijks Bestuur – in afvaardiging voor Middenstand Groot-Jabbeke – werd gevraagd of de 
Middenstand een nieuwe kandidaat wou voordragen. 
Mw. An Cooreman – reeds lid van de Raad voor Lokale Economie – werd door de Middenstand 
voorgedragen aan de voorzitter om te zetelen in het Dagelijks Bestuur. 
Mw. Cooreman wordt unaniem aanvaard door de Raad als lid van het Dagelijks Bestuur. 
 

5. Uitreiking belgerinkel 2015 – helpende handen 
De actie liep t.e.m. 30/05. 
Er waren te weinig spaarkaarten.  Een aantal handelaars had zich niet ingeschreven. 
Opmerking werd vaak gehoord dat klanten niet juist begrepen hoe het systeem dit jaar in elkaar 
stak. 
Uitreiking belgerinkel heeft plaats vrijdag 26/06 om 20u in Vrijetijdscentrum. 
Helpende handen zijn nodig vanaf 19u15. 
Engageren zich alvast : Philippe Warlop, Stephanie Allegaert, Ann Cooreman , Joline Dereeper  
en Inge Verschaeve. 
 
Voor wat betreft belgerinkel van de scholen wordt deze gehouden op woensdagmorgen 24/06. 
Definitieve timing volgt nog in overleg met de scholen. 
 

6. Info-avond 15 of 22 oktober 2015 
Patrick heeft contact gehad i.v.m. enkele sprekers (Steven Van Belleghem, Tom Palmaerts, 
Nathalie Bekx, Herman Coninckx).  De tarieven bedragen echter minimum 1.500 EUR exclusief 
BTW en verplaatsingskosten (met een uitschieter tot zelfs  4.000 EUR…) 
Gezien dit budgettair niet haalbaar is, werd gekeken naar een alternatieve infoavond. 
 
Dit informatief netwerkmoment zou doorgaan op 15/10 met aanvang om 20u : 
- BIN (buurtinformatienetwerk) : de mensen van de BIN zouden dit verder toelichten 
- Werking GEOPUNT en uitleg “minder hinder” bij wegeniswerken : Tine zou dit toelichten 
Bedoeling laten doorgaan in het Vrijetijdscentrum met een drankje (geen eten). 
Alle handelaars worden uitgenodigd.  Ook vermelden in activiteitenkalender en op de banners.  
Particulieren mogen uiteraard ook komen naar deze interessante avond. 
Wel zou moeten ingeschreven worden tegen bv. 1/10 (zo hebben we toch een idee van het aantal 
mensen dat we mogen verwachten) 
 

7. Lokale Economie – Sunday Shopday 2015 – nationale koopzondag – zondag 4 oktober 2015-
aanvraag afwijking wekelijkse rustdag 
Dit is dezelfde zondag als Open Bedrijvendag. 
Goedkeuring aan de gemeente om deel te nemen en afwijking toe te staan. 
 

8. Actie eindejaar 
Er werd beslist om dit jaar geen eindejaardrink meer te laten doorgaan. 
Voorstel werd gelanceerd om eventueel in de plaats een activiteit uit te werken in samenwerking 
met de Jeugdraad in het kader van Music for Life ergens in het weekend rond 19/12 (een fuif ?). 
Tine contacteert de Jeugdraad om na te kijken welke data passen zodat enkele leden  kunnen 
samen zitten voor een eerste contact. 

 
9. Varia 

- De gemeente werd gecontacteerd door Vives in het kader van de opstart van de 
techniekacademie.  Bedoeling is de STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
opleidingen populairder te maken bij de studenten. 
In het kader daarvan werd binnen de Raad rondgevraagd welke bedrijven als voorbeeld 
kunnen worden doorgegeven.  

- Een lid merkt op dat er een reclameflyer verspreid werd voor een zonnepanelenfirma met de 
schijnbare medewerking van de burgemeester.  Het is spijtig dat er nog geen officiële reactie 
gekomen is.  Een verontschuldiging of uitleg dat het een misverstand betreft was hier wel 
aangewezen geweest. 



 
Volgende Algemene Vergadering dinsdag 8 september 2015 om 20u30 
 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 




