
 
 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 14.12.2021 

 
Locatie: via teams 

Stemgerechtigde leden:  
Aanwezig: Patrick Blomme, Inge Verschaeve, Lieve Casier, Karel Hoffman, Hendrik Gereels, 
Verhaeghe Steven , Steven De Brouwere, Christine Degroote 

Afwezig: Yannick Maertens, Davy De Backere, Luc Lambelin, Luc Schaek, Patrik Deketelaere, Annabel 
Desmedt 

Verontschuldigd: Valerie Doom, Baillieu Jan, Stephanie Allegaert, Johan Scherrens, Perrine Randon, 
Ann Sinnaeve 

Niet stemrechtigde Leden:  

Aanwezig: Chris Bourgois  

Gemeentelijke ambtenaar: Mira Becu 

Afwezig: Piet Berton, Francine Blomme, Nadia Hendrickx 

 

  

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Eindejaaractie 

Er zijn 52 deelnemers. De pakketten en tapijten werden geleverd bij de deelnemende 
handelaars. Op  fb komt de uitleg van de actie en de melding dat de trekking gebeurt op 
28/1/2022 en dat de winnaar onmiddellijk moet komen om de hoofdprijs in ontvangst te nemen.  
De lijst van de deelnemende handelaars is ook terug te vinden op FB, website gemeente Jabbeke.  
Een banner wordt gedrukt om op de gemeenteborden te plaatsen en zo komt die info ook op de 
Tv’s in de publieke ruimtes. 

De datum van de trekking is vrijdag 28 januari 2022 om 19u30. De raad van economie zal de 
trekking doen en de winnaar moet binnen het half uur aanwezig zijn om de fiets te komen 
afhalen in het VTC. Met de handelaars werd afgesproken dat er symbolisch een fiets zal aanwezig 
zijn en de winnaar krijgt een waardebon die moet geruild worden voor een elektrische fiets naar 
keuze. (Wanneer er een duurdere fiets gewenst is moeten ze opleggen). 

 

 

3. Sprookjeswandeling; 

Henk Vince zou kunnen zorgen voor de illustraties (kunstkring fresnare van Varsenare) 

Onno  Van Gelder is naar Jabbeke gekomen om te wandelen en inspiratie op te doen. Het verhaal zou 
zowel voor de kinderen als voor de volwassenen zijn. Het zou o.a. gaan over zwaantjes (verwijzend 
naar Jabbeke) Er zal een werkgroep opgericht worden met max 3 personen om dit verder op te 



volgen. Volgende personen zouden hieraan helpen: Karl Hoffman – Lieve Casier- Blomme Patrick. Er 
wordt ook nog navraag gedaan aan Coudeville Claudia en Valerie Doom. Voor de volgende 
vergadering van 25 januari 2022 zou er al een voorlopig draaiboek moeten klaar zijn. 

 

4. B2B 

Eind maart zou moeten lukken volgens de huidige corona regels. 

Zaal en Spreker (Bart Verhaeghe) ligt al vast.  De speech duurt ongeveer 1.5 uur en er is dan nog een 
kwartier voorzien voor vragen. Hier is het ook aangewezen om een werkgroep op te richten. Chris 
Bourgois, Steven De Brouwer en Steven Verhaeghe zullen zich hierover ontfermen.  Op de 
uitnodiging komt er een melding met de vraag wie er een boek koopt om ter plaatse te laten 
signeren.  

 

5. Nieuwe Handelaars  

Het was afgesproken dat er geen cadeaus zouden gegeven worden.  Toch heeft de gemeente in 
samenspraak met schepen van middenstand beslist de startende ondernemer in de kijker te 
plaatsen.   Het is de taak van de raad van economie om bij kennis van een nieuwe zaak /onderneming 
dit door te geven aan de gemeente.  

 

6. Eindejaardrink 

De drink op de markt zal niet meer doorgaan. 

 

7. Sinterklaasfeest. 

Het voorstel kwam om i.p.v. een eindejaaractie een sinterklaasfeest te organiseren. Bij de handelaars 
kunnen stempels verzameld worden en bij een volle kaart kan je aanwezig zijn op het 
sinterklaasfeest. Dit moet besproken worden met de jeugdraad want de jeugdraad is nu in Jabbeke 
de organisator.  Begin januari zal hierover afgestemd worden met de jeugdraad. 

 

8. Eigen bodem in jouw gemeente. 

Dit heeft tot doel de drempel voor consumenten te verlagen om lokaal, duurzaam te kopen. Het zou 
hier gaan om bv-streekproducten te promoten. Wanneer je daar wil aan meedoen zou het de 
bedoeling zijn zich in te schrijven en de verkoop zou gebeuren via een website en je kan afhalen bij 
de handelaar. Er moet ook een percentage worden afgestaan voor het beheer van de site.  Daar het 
nog niet volledig duidelijk is zal er extra info worden ingewonnen. 

 

9. VARIA  

Ineke Bruynooghe heeft haar ontslag gegeven. Op de raad van toerisme moet er beslist worden wie 
haar zal opvolgen en of de huidige schepen van toerisme kan blijven. Dit zal beslist worden door de 
nieuwe burgemeester. 



De enquête zal eerstdaags gelanceerd worden naar de handelaars om hun standpunten na te vragen. 

Dorpsstraat: Het is de bedoeling dat tegen eind dit jaar de eerste asfalt laag zou klaar zijn. 

Ronde punten: er is een voorstel om de ronde punten aan te leggen met een tuinarchitect en een 
tuinaanlegger, wonende op de gemeente. Het is de bedoeling dat de gekozen persoon het rondpunt 
‘adopteert ‘.  

10. VARIA 

Volgende datum voor dagelijks RLE: 25/01/2022 

Inge Verschaeve 

Secretaris Raad voor Lokale Economie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


