
 
 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 01.12.2020 

 
Locatie: via Teams 

 
Stemgerechtigde leden:  
 
Aanwezig: Patrick Blomme, Perrine Randon, Inge Verschaeve, Lieve Casier, Baillieu Jan, Steven 
Verhaeghe, Karel Hoffman, Ann Sinnaeve, Steven De Brouwere 
 
Verontschuldigd: Valerie Doom, Johan Scherrens, Annabel Desmedt 
 
Afwezig: Hendrik Gereels, Yannick Maertens, Christine Degroote, Davy De Backere, Luc Lambelin, Luc 
Schaek, Patrick Deketelaere, Stephanie Allegaert  
 
Niet stemrechtigde Leden:  
 
Aanwezig: Pollet Jan  
 
Gemeentelijke ambtenaar: Mira Becu  
 
Verontschuldigd: Piet Berton 
 
Afwezig: Nadia Hendrickx, Francine Blomme 

 

GAST SPREKER 

Pieter Jan Veys – Tifogame 

 

1. TIFOGAME  

Dhr Pieter Jan Veys kwam het project uitgewerkt door de pronostiekplatform Tifogame 
verduidelijken. Tifogame ontwerpt games voor voetbalsupporters. Met het oog op het EK in 2021 
hebben ze een game ontwikkeld voor steden en gemeenten. Hierop worden pronostieken ingevuld 
bv België -Duitsland 2-0. De bedoeling is dat de gemeente het platform aankoopt. De handelaars die 
hieraan willen meedoen krijgen een vermelding en via een QR-code kan de klant een pronostiek 
invullen. Het is de handelaar die de winnaar voorziet van een geschenk. Er zou promotiemateriaal, 
tegen betaling, voorzien worden. Dit alles heeft een kostenplaatje van +/- 6.000 euro. Er moet dan 
ook nog gezorgd worden voor de publiciteit en het aanschrijven van de handelaars. 

ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE 

Gezien er momenteel de actie is “win uw kasticket terug “is en ook de hoge prijs, heeft de raad 
beslist daar niet verder op in te gaan. 

 

 



2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 
Alle punten werden goedgekeurd. 
 

3. KOOP BIJ MIJ IN MEI  

Deze actie werd al goedgekeurd voor 2020 maar door covid-19 niet doorgegaan. Deze actie is 
bedoeld om de lokale handelaar in de kijker te plaatsen. De actie zal lopen van 1/5/2021 tot 
31/05/2021.  

Elke deelnemende handelaar zou waardebonnen van 25 euro moeten schenken. Deze 
waardebonnen moeten opnieuw in de zaak besteed worden. De marktkramers zullen ook kunnen 
meedoen maar hun waardebon zal 5x5 euro zijn (gelijkgesteld met de marktkriebels) 

Deze actie zou de vorige acties van “Marktkriebels” en “Zo Dichtbij” vervangen. 
Op de avond van de trekking wordt er per winkel een bon getrokken. De overblijvende bonnen 
worden dan in een nieuwe trommel gestoken en daar worden de hoofdwinnaars getrokken. De 
deelnemende handelaar mag zelf nog beslissen of hij een extra prijs wil geven.  
Volgende prijzen zijn ter beschikking: 
 
• Hoofdprijs van 500 euro – 5 bonnen van 100 euro 
• 1 bon Vlaanderen Vakantieland van 200 euro 
• 4 waardebonnen van 50 euro  
• 10 waardebonnen van 25 euro 
• 10 waardebonnen van 20 euro  

De prijzenpot zou daarnaast aangevuld worden met volgende prijzen: 
• 1 bon Vlaanderen Vakantieland van 200 euro (Raad voor Lokale Economie) 
• 4 waardebonnen van middenstand groot Jabbeke van x euro 
• 6 waardebonnen van Unizo van x euro 

Aan het schepencollege wordt eveneens gevraagd om de kosten van de receptie te willen dragen. 
 

Timing: 
• 02/03 - Uitnodiging versturen naar handelaars 
• 20/4 - Afhalen materiaal 
• 01/06 - Inlevering kaarten 
• 02/06 - Trekking  
• 08/06 - Winnaars aanschrijven  
• 25/06 (19u30) - prijsuitreiking in het VTC te Jabbeke met receptie. 

 
Er zou op 26/4 om 12.30 u een persconferentie zijn bij Restaurant Ter Spinde. 
Karl Hoffman zou het persbericht maken.  
 
 

4. Workshop Alert! 
 
De workshop “EHBO” is met succes doorgegaan maar de workshop “klanten lokken naar je 
website” niet door Covid 2019. 
We zullen nakijken of dit nog op een later tijdstip kan doorgaan gezien er veel belangstelling was.  
 

5. Wekelijkse markt 
 
Markt blijft op dezelfde plaatst, ook tijdens de werken in de dorpsstraat. Eventueel naar de 
Letterburgstraat als het niet meer haalbaar zou zijn door de werken.  
 



6. De toeristische gids 
 
Er zal opnieuw een boekje worden uitgebracht. Daarin zullen restaurants – wandelpaden – fietspaden 
ambachten – knooppuntenroutes e.d. worden vermeld. Boekje zal in 4 talen worden uitgebracht. 
 

7. Een Smaakvol gebaar 
 
Enkel bestemd voor het steunen van de horeca. Hier kan je waardebonnen kopen bij je favoriete 
restaurant om dan op een later tijdstip in te ruilen.  
 

8. Campagne Brexit 
 
Advies aan schepencollege: 
Graag vermelding op de fb-pagina – dit voor bedrijven die in contact komen met de Brexit  
 
http://news.economie.fgov.be/192678-de-brexit-staat-voor-de-deur-bereid-u-voor 

  
9. Varia 
 
- Handelaars zullen de 2e levering ontsmettingsmiddel ontvangen door de gemeentewerken 

begin januari 2021. 
- Dorpsstraat: van 19/4 tot eind mei gaan ze van start met de werken van de “nuts” 

voorzieningen. In deze periode zal de dorpsstraat één richtingsverkeer zijn – van de kerk naar 
garage Cools. Begin April komt er een bewonersoverleg. Vanaf 15/8/2021 zullen de andere 
werken van start gaan en wordt de straat afgesloten.  

- Chris Bourgois wordt de schepen van Middenstand en zal vanaf de volgende vergadering 
aanwezig zijn. 
 
 

Volgende vergadering 
 
Dagelijks bestuur: 12 januari 2021 om 20.30u 
Algemene vergadering: 2 maart 2021 om 20.30u 
 
Inge Verschaeve 
Secretaris Raad voor Lokale Economie 
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