
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE  
dd. 12.03.2019 
 
 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

 
Aanwezig : 
Stemgerechtigde leden : 
Allegaert Stephanie, Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Deketelaere Patrick, Gereels Hendrik,  
Hoffman Karel, Randon Perrine  
Gemeentelijk  ambtenaar : 
Becu Mira 
Niet stemgerechtigde leden : 
Pollet Jan  
 
Afwezig of verontschuldigd :  
Stemgerechtigde leden : 
Acke Marie Rose, Cooreman Ann, Degroote Christine, Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, 
Dewispelaere Martine, Keirsebilck Matti, Scherrens Johan, Verschaeve Inge,Verschaeve Joeri 
Niet stemgerechtigde leden : 
Casteleyn Frank,Orbie Geert, Hendrickx Nadia 
 
Andere aanwezigen : 
Berton Piet, Truyts Maxim (Advenso) 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 
 

2. Extra punt : groepsaankoop Middenstand Jabbeke Advenso zonnepanelen 
M. Truyts brengt een uiteenzetting over een groepsaankoop en vraagt eventuele medewerking van 
de gemeente of van de Raad Lokale Economie. 
We vinden het een mooi initiatief, maar vinden dat de gemeente Jabbeke en de Raad niet aan dit 
project gekoppeld mogen worden gezien er ook andere spelers op de markt binnen Jabbeke zijn. 
 

3. Bespreking kerstversiering 
Ons vorig project werd niet weerhouden omdat het niet voldoende impact heeft op de kerstsfeer in 
het straatbeeld van de gemeente.  Teneinde een beleidsvoorstel te kunnen uitwerken met spreiding 
over meerdere jaren waarbij er wel impact is vragen we welk budget hiervoor gespendeerd kan 
worden.  Qua sfeer zijn we het erover eens dat kerstverlichting de meeste uitstraling biedt. 
In functie van het beschikbare budget – aangevuld met bijvoorbeeld eigen inbreng van handelaars 
– kunnen we dan als Raad een indicatieve offerte laten uitwerken bij bv. Firma Verstraete. 
 

4. Aanpassing statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota Raad Lokale Economie voor 
de volgende legislatuur 
Tot nu toe werden leden nooit als ontslagnemend beschouwd als ze 3 maal na elkaar zonder 
verontschuldiging afwezig bleven.  In de praktijk is hierdoor de AV sterk uitgedund en zijn er 
hierbij nauwelijks meer leden aanwezig in de AV dan in de Raad van Bestuur. 
Een voorstel is om hiertoe voortaan vanaf een bepaald ledenaantal de vergaderingen van het DB en 
AV samen of aansluitend te houden, eventueel wel met aparte (deel)verslagen om aldus dubbele 
vergaderingen te vermijden. 
Ander punt is dat het eventueel mogelijk moet zijn om geïnteresseerden toe te laten op de AV. 
 
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.  Ondertussen wordt een werkgroep 
opgericht met Patrick, Perrine, Stefanie en Lieve. 
Vergadering 19/03 om 20u30. 
Daarna bespreking van onze bijgewerkte documenten met voorzitters van andere adviesraden. 



 
 

5. Infoavond 25/04 
Tine is nog afwezig.  Uitstel van de infoavond naar het najaar. 
Zaal – die geboekt was in VTC -moet geannuleerd worden. 
 

6. Koop in Mei bij Mij 
Provincie zou iets gelijkaardigs doen naar de handelaars toe, eind dit jaar of begin volgend jaar. 
Gezien overgang legislatuur is het dus best afwachten wat er daar voorgesteld wordt en daaraan 
deel te nemen i.p.v. nu nog zelf iets op te starten. 
 

7. Week van de Markt i.p.v. actie Marktkriebels 
Trekking wordt gehouden op vrijdag 12/04 m 12u30. 
Er zal een tentje staan met promotionele fiets en spaarurne. 
Tafel of bar te voorzien voor de urne en achteraf om de manden erop te deponeren bij de 
uitreiking. 
Cadeaubonnen van de marktkramers moeten voor 12/04 binnen zijn zodat ze tijdig in de manden 
kunnen gestoken worden. 
Ook de bonnen van de gemeente 5 x 20 € en van de Lokale economie 5 x 20 € 
Zo kan Patrick 5 manden maken. 
De hoofdprijs van 300 EUR is een waardebon Vlaanderen Vakantieland. 
Pers uit te nodigen door Perrine tegen 12u30 dus voor de trekking. 
 

8. Varia 
- Er is onvoldoende stimulans vanuit de gemeente t.o.v. startende handelszaken vb. startpremie 

Er is een leegloop van handelszaken. 
- Parking van de Post van Jabbeke wordt blijkbaar gebruikt door bezoekers van het buurthuis 

waardoor men moeilijk naar de Post kan gaan. 
- Zebrapad nog steeds niet aangelegd in de Dorpsstraat van Jabbeke tussen Coiffure Hoffman en 

het gemeentehuis wat tot gevaarlijke situaties leidt. 
- Gezien de afwezigheid van Tine zal Perrine de uitnodigingen voor het volgende Dagelijks 

Bestuur van 7/05 versturen. 
 
 

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 4 juni om 20u30 
 
Perrine RANDON 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 
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