
 

 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE  
dd. 06.10.2020 
 
 

Locatie: Gemeentehuis Jabbeke 
 

         

Stemgerechtigde leden : 

Aanwezig : Patrick Blomme ,  Perrine Randon, Hendrik Gereels, Inge Verschaeve, Lieve Casier, Baillieu 
Jan, Steven Verhaeghe, Valerie Doom, Yannick Maertens, Annabel Desmedt, Karel Hoffman, Christine 
Degroote 

Verontschuldigd : Ann Sinnaeve, Johan Scherrens, Steven De Brouwere,  

Afwezig : Davy De Backere, Luc Lambelin, Luc Schaek, Patrick Deketelaere, Stephanie Allegaert 

Niet stemrechtigde Leden :  

Aanwezig :Pollet Jan  

Gemeentelijke ambtenaar : Mira Becu 

Verontschuldigd : Piet Berton, Francine Blomme 

Afwezig : Nadia Hendrickx 

 

1.GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Er werd geen gevolg gegeven aan het herdrukken van het toeristisch boekje van Jabbeke, ook al is dit 
van economisch belang voor het toerisme in Jabbeke. Op de volgende vergadering van het dagelijks 
bestuur (27 oktober 2020) zullen mevrouw Ineke Bruynooghe (cultuurraad) en Schepen Coudeville 
Claudia uitgenodigd worden om dit te bespreken.  

De andere punten werden goedgekeurd.  

2.HERAANLEG DORPSSTRAAT 

De startdatum is nog niet gekend. Er moet nog een vergadering gepland worden met de 
verschillende partijen (nuts maatschappijen -studiebureau  - aannemer). Van zodra de datum gekend 
is zal er een overleg gehouden worden met de handelaars en bewoners. De werken zullen minimum 
6 maand duren.  

Er wordt een opmerking gemaakt over de nieuwe zwarte palen.  Deze zijn te laag en veroorzaken 
veel blikschade bij de wagens.   

3.AMBACHTSZONE 

Er is 6000 m2 te koop. Er zijn te veel kandidaten volgens de oppervlakte. Er zal voor de toewijzing 
gewerkt worden met een puntensysteem (hoeveel werknemers in dienst, hoelang al op de wachtlijst 
– onderneming reeds in Jabbeke enz.) 



4.WIN UW KASTICKT TERUG 

Deze actie gaat door van 1 december 2020 tot 31 januari 2021. Alle handelaars zullen op de hoogte 
gebracht worden.  Zij worden verzocht om zich in te schrijven vóór eind oktober 2020.  De deelname 
aan deze actie is gratis voor de deelnemende handelaars. 

1 

Er zullen dozen (150 á 200) besteld worden om te verdelen onder de deelnemende handelaars. Op 
deze dozen wordt het logo van de gemeente Jabbeke / de Raad voor Lokale Economie en uitleg actie 
vermeld.   

Het is de bedoeling dat de klanten hun naam en telefoonnummer op hun kasticket noteren en deze 
dan in de doos deponeren.  In de week van 1 februari zullen de dozen worden opgehaald.  Bij elke 
handelaar zullen er ter plaatse 2 winnende tickets worden getrokken.  Er kan maximum 25 euro per 
ticket worden gewonnen.  De handelaars zullen zelf de winnaars opbellen. 

2 

Elke handelaar zal een rode loper ter beschikking krijgen. Handelaars zullen moeten doorgeven 
hoeveel meter ze nodig hebben (max. 5 meter). 

 

3. 

Tekst op de ramen : Er zal een mogelijkheid gegeven worden om het raam van de winkel te voorzien 
van een raamsticker moet daarop een poëtische tekst. De handelaar mag deze tekst zelf bepalen, bij 
onvoldoende inspiratie  zullen er voorbeelden ter beschikking gesteld worden. In het dagelijks 
bestuur zullen deze voorbeelden besproken en gemaakt worden. Als de handelaar eigen tekst wil 
moet dit ook voorzien worden tegen eind okt 2020 met inschrijving deelname. 

4. 

Deze actie zal kenbaar gemaakt worden via Facebook en een persartikel. Hiervoor zal er een 
persconferentie georganiseerd worden op maandag 23 november 2020 om 12u bij Karel Hoffman. 
Het nodige wordt gedaan om de persagentschappen aan te schrijven en een persbericht op te 
maken.  

 

5.MARKTDRINK 

De jeneverdrink van 8 Januari 2021 zal door Covid-19  niet doorgaan. Dit zal ook meegedeeld worden 
in het persbericht . 

 

6.HANDELAARSPORTAAL 

Het voorstel om op de website van de gemeente een link te plaatsen naar het handelaarsportaal 
werd besproken maar niet goedgekeurd. Het is beter om de handelaars aan te moedigen om hun 
gegevens aan te vullen op de economisch kaart. We kunnen de handelaars hiervoor aanschrijven via 
Facebook of via een artikel in de activiteitenkalender.  

 



7.KOOP IN MEI BIJ MIJ 

In januari 2021 zal besproken worden of deze actie kan doorgaan. 

 

8.ONTSMETTINGSMIDDEL 

De gemeente heeft toegestemd om de voorziening in ontsmettingsmiddelen te verlengen. Er zullen 
extra bidons ter beschikking gesteld worden in de loods op het Vlamingsveld. Wie nog een tweede 
bidon wenst, zal uitgenodigd worden om hun 2e bidon zelf af te halen.   

 

9.PUBLICITEITSBORDEN 

Er worden op dit momenten geen activiteiten meer vermeld op de publiciteitsborden.  Er zijn ook 
geen aanvragen. 

Er zal gevraagd worden om terug gebruik te maken van de borden. 

 

Volgende vergadering  

Dagelijks bestuur : 27 okt 2020 om 20.30u 

Algemene vergadering  : 1 dec 2020 om 20.30u 

 

Inge Verschaeve 

Secretaris Raad voor Lokale Economie 
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