
 
 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE  

dd. 24.09.2019 

 

 
Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 

 
 

Aanwezig : 

Stemgerechtigde leden : 

Sinnaeve Ann, De Smedt Annabel, Gereels Hendrik, Verschaeve Inge, Baillieu Jan, Scherrens Johan, 

Hoffman Karel, Casier Lieve, Schaek Luc, Blomme Patrick, Deketelaere Patrick, Randon Perrine, 

Allegaert Stephanie, Verhaeghe Steven, Doom Valerie, Maertens Yannick 

Gemeentelijk  ambtenaar : 

Becu Mira, Rosseel Tine 

Niet stemgerechtigde leden : 

Pollet Jan, Blomme Francine, Berton Piet  

 

Afwezig of verontschuldigd :  

Stemgerechtigde leden : 

De Backere Davy, Lambelin Luc, Debrouwere Steven 

Niet stemgerechtigde leden : 

Hendrickx Nadia 

 

 

 

1. Opstelling verslag vergadering 

Uittredend secretaris Perrine Randon zal nog verslag uitbrengen van deze vergadering 

 

2. Kiezen van voorzitter en secretatis voor de Raad van Lokale Economie 

- Kiezen van voorzitter 

Er zijn 2 kandidaat-voorzitters namelijk Patrick Blomme en Luc Schaek. 

Bij geheime stemming hebben 16 stemgerechtigde leden gestemd voor de voorzitter. 

11 voor Patrick Blomme en 5 voor Luc Schaek. 

Nieuwe voorzitter is aldus Patrick Blomme 

- Kiezen van secretaris 

Er is maar 1 kandidaat Inge Verschaeve.  Ze wordt aldus de nieuwe secretaris 

- Kiezen van ondervoorzitter 

Er zijn 2 kandidaat ondervoorzitter namelijk Hendrik Gereels en Luc Schaek. 

Bij geheime stemming hebben 16 stemgerechtigde leden gestemd voor de ondervoorzitter 

9 voor Hendrik Gereels en 7 voor Luc Schaek 

Nieuwe ondervoorzitter is aldus Hendrik Gereels 

 

Tine Rosseel licht toe waar de statuten en huishoudelijk reglement/afsprakennota te vinden zijn op 

de website van de gemeente Jabbeke.  Deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Vraag deze na te lezen en bij eventuele opmerkingen voor te leggen bij de volgende algemene 

vergadering. 

Ook de verslagen van de huidige legislatuur kunnen teruggevonden worden op de site van de 

gemeente Jabbeke. 

 

 

3. Kandidatuurstelling legislatuur 2019 – 2024 : Christine Degroote 

Mw. Degroote had haar kandidatuurstelling te laat ingediend zodat ze niet uitgenodigd werd op de 

installatievergadering. 

De kandidatuur als nieuw lid wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

 

 



4. “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier” in het kader van het EFRO project KI:SS West 

De Provincie doet via KI:SS West (een Europees Project) iets voor de handelaars.  Bedoeling is 

kernversterking door innovatie : samen sterk in West-Vlaanderen.  Detailhandel is de motor van 

een sterke kern.  In vergelijking met 2008 zijn er 20,5 % minder zelfstandigen.  Het aantal ketens 

is gegroeid met bijna 38 % 

Met dit project wil de Provincie inzetten op kernversterking door te sturen naar een kwalitatief 

winkelaanbod en handelsapparaat. 

Jabbeke heeft zich ingeschreven bij de Provincie om deel te nemen aan het project. 

Elke handelaar kan zich hierbij kandidaat stellen.  Vanaf 30/09 krijgt iedereen een bericht. 

 

5. Unizo – “campagne winkel hier” – voorstelling nieuwe campagne 

Unizo heeft campagne gelanceerd om mensen aan te moedigen lokaal te winkelen. 

Alle info terug te vinden op de site www.winkelhier.be 

“Laat weten dat ook jij winkelhiert.  Koop bewust bij ondernemers van hier” 

Unizo stelt gratis promotiemateriaal ter beschikking zowel voor leden als niet-leden. 

 

6. Bespreking kerstversiering in Jabbeke – bezoek team Verstraete 20 juni 2019 

Aansluitend op ons bezoek aan de firma Verstraete hebben we prijsofferte ontvangen. 

Er waren 2 alternatieven uitgewerkt : 

- Lampsteun in smeedijzer van 1,54 m. hoog en 54 cm breed met 3D gloeilamp. Huurkostprijs 

190 EUR + BTW per jaar over een termijn van 5 jaar 

- Icelights om aan gevel te hangen lengte 4,5 m breed en hoogte 0,57 m kostprijs 105 EUR + 

BTW per jaar over een termijn van 3 jaar 

 

Nadeel van beide systemen is dat er voor alle handelaars geen uniforme versiering kan gekozen 

worden.  Niet iedereen kan een lampsteun plaatsen op de stoep waarbij er nog voldoende plaats is 

voor de voetgangers of rolstoelgebruikers. 

Ook voor de Icelights stelt zich het probleem voor elektriciteitsvoorziening aan de gevel. 

Stelt zich ook het probleem van de prijs.  Die zou ineens moeten betaald worden voor de hele duur 

om problemen bij niet-betaling te vermijden.  Dan is het ineens een dure zaak… 

Wat ook bij diefstal – beschadiging ? 

 

Op de vergadering wordt nagedacht over alternatieven. 

Een uniforme kerstboom : ook hier problemen toegankelijkheid voetpad. 

 

Uiteindelijk wordt geopteerd voor een verlichte kerstkrans. 

Prijsofferte aan te vragen bij 3 leveranciers (Van der Vennet, Yess en Floresco) voor een 50-tal 

handelaars.  Diameter van ongeveer 50cm met maximum 72 cm zodat deze kunnen bevestigd 

worden aan de deur. 

Mira zal de offertes aanvragen. Na ontvangst worden deze besproken uiterlijk voor 2/10 door de 

voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zodat dit op agenda kan van het Schepencollege van 7/10. 

Analoog aan de bloempotten graag verdeling kostprijs 50 % handelaars, 25 % Raad Lokale 

Economie en 25 % gemeente. 

 

7. Warmste week 

In het kader van de warmste week  van  Music for Life (Studio Brussel) heeft de gemeente bericht 

ontvangen van de firma Kreisy.com 

Die verkopen deurmatten in kokos die gepersonaliseerd kunnen worden op naam van de gemeente. 

Als er 150 matten verkocht worden, wordt de opbrengst van 7 EUR per mat gedoneerd aan het 

goede doel dat de gemeente kiest. 

Actueel staan er 4 goede doelen van de gemeente Jabbeke op de site : 

- De Zandberg 

- Poverty group 

- Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde 

- Blindenzorg Licht en Liefde 

 

De matten worden per pakket van 10 stuks verkocht waarbij nog 2 extra gratis matten zijn. 

Per mat bedraagt de prijs 20 EUR inclusief BTW waarbij 7 EUR naar een goed doel gaat. 

Bestelling moet toekomen voor 15/10.  Uitleveren vanaf 15/11. 

http://www.winkelhier.be/


Probleem is dus dat de matten per pakketten verkocht worden.  Dit gaat voor de grote handelaars, 

maar voor de kleinere zou ofwel de gemeente ofwel de Raad voor Lokale Economie moeten 

aankopen. 

 

Mail sturen naar handelaars dat ze voor kostprijs 20 EUR per mat kunnen bestellen uiterlijk tegen 

13/10 via de gemeente.  Tegen die datum moet ook de betaling effectief ontvangen zijn door de 

gemeente alvorens tot bestelling over te gaan.  Voor de grote verkopers melden dat ze de grote 

pakketten zelf online kunnen bestellen. 

 

8. Kamal Kharmach 

Kennisgeving van de mail van 21/06.  Hij ontwikkelt een nieuw programma waarbij ondernemers 

gezocht worden (op één/VRT). 

 

9. Innovatieve projecten – sfeer en beleving in je kern 

Meer informatie op de site www.ikkooplokaal.be 

Dat is de uitwerking van punt 4 hierboven. Ik koop lokaal bij een winkelier van hier. 

Er lopen acties van 3/09 tot 16/10, 3/02 tot 16/03 en 4/05 tot 16/06 

Op de site kunnen de handelaars zich inschrijven 

Tot maximum 5.000 EUR subsidie. 

Te bespreken op het Dagelijks Bestuur  

 

10. Varia 

- Volgend Dagelijks Bestuur : dinsdag 22/10 om 20u30 

- Volgende Algemene Vergadering : dinsdag 3 december om 20u30 

- Samenstelling Dagelijks Bestuur : Ann Sinnaeve, Annabel De Smedt, Inge Verschaeve, 

Karel Hoffman, Lieve Casier, Patrick Blomme, Stephanie Allegaert, Steven Verhaeghe, 

Valerie Doom, schepen Jan Pollet, gemeentelijk ambtenaar Mira Becu 

- Statuten laten aanpassen : het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter OF ondervoorzitter 

- Wintermarkt : Schepen Frank Casteleyn uitnodigen op het Dagelijks Bestuur van 22/10 om 

te weten wat er uiteindelijk wordt uitgewerkt 

- Als verkeer in Jabbeke Dorp éénrichtingsverkeer wordt moet de Lijn tweerichtingsverkeer 

blijven anders wordt De Lijn verlegd naar de Gistelsteenweg. 

- Economische Kaart Jabbeke  

Gemeente Jabbeke heeft daarvoor enkele jaren geleden ingeschreven.  Die wordt ook gebruikt 

voor de digitale verzendingen vb. mails met uitnodigingen 

Vorige week was er infovergadering van de POM.  Vanaf 1/11 kan er geen mail weer worden 

verzonden via de economische kaart. 

Gegevens blijven echter beschikbaar voor Tine omdat het intern beschikbaar blijft in 

gemeente. 

Daarom van belang om te maken dat je gegevens in de Kruispuntbank correct ingevuld zijn : 

nakijken op de website My Enterprise   

-  Er komt binnenkort een gemeentelijke APP 

 

 

Voor verslag, 

 

Perrine RANDON 

Uittredend Secretaris Raad voor Lokale Economie 

http://www.ikkooplokaal.be/

