
 
 

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

VERSLAG VERGADERING 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
dd. 04.10.2022 

 
Locatie: gemeentehuis Jabbeke 

 

Stemgerechtigde leden:  
Aanwezig: Patrick Blomme, Ann Sinnaeve, Steven De Brouwere, Valerie Doom, Sierens Hilde, Yannick 
Maertens, Johan Scherrens, Hendrik Gereels 

Verontschuldigd: Inge Verschaeve, Perrine Randon,  Thalitha Annot, Lieve Casier , Baillieu Jan, 
Christine Degroote, Karel Hoffman 

Niet stemrechtigde Leden:  

Aanwezig: Chris Bourgois 

Gemeentelijke ambtenaar: Mira Becu 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

2. Sinterklaasfeest 

De Raad stapt niet mee in het verhaal van het Sinterklaasfeest. Het initiatief blijft bij het 
Gemeentebestuur (Jeugdraad). De aankomst van de Sint op de vaart blijft behouden, alsook de 
springkastelen. Daarnaast komt er een Sinterklaasshow i.s.m. Sas en Co. 

 

3. Vrijetijdscentrum Jabbeke 10 jaar (14 & 15 oktober 2022) 

Alle aanwezigen hebben de flyer gekregen voor de viering van 10-jaar Vrijetijdscentrum. Op zaterdag 
15 oktober om 18u wordt er een receptie georganiseerd voor alle leden van de Raad. 

4. Wekelijkse markt 

De wekelijkse markt loopt op zijn einde. Er zijn nog slechts 2 marktkramers aanwezig. Niet alleen de 
gemeente Jabbeke, maar ook de omliggende gemeenten hebben een lage opkomst voor hun 
wekelijkse markt. De gemiddelde leeftijd van de marktkramers ligt hoog en het is een uitstervend ras. 
Om een succesvolle wekelijkse markt te hebben, dienen er minstens 4 marktkramers aanwezig te 
zijn. Er zal door het gemeentebestuur contact opgenomen worden met de mevrouw van het 
bloemenkraam om te horen welke plannen zij heeft. Er zal een oproep gelanceerd worden om 
nieuwe marktkramers aan te trekken via een campagne op de website of sociale media. De Raad 
overweegt om de wekelijkse markt te behouden tot het einde van 2022 en daarna een definitieve 
beslissing te bekijken. 

 



5. Nieuwjaarsreceptie met gastspreker Bart Verhaeghe (19/01/2023) 

De werkgroep (Hendrik Gereels, Chris Bourgeois en Steven Debrouwere) van de nieuwjaarsreceptie 
geeft meer uitleg.  

Zij hebben een Excel bestand opgemaakt met alle geschatte inkomsten en uitgaven. 

Aan de kant van de inkomsten zijn er 3 verschillende sponsorformules uitgewerkt. Deze werden 
goedgekeurd door de Raad. 

De lijst van de Economische Kaart zal gevraagd worden aan het gemeentebestuur. Op deze manier 
kunnen de uitnodigingen verstuurd worden naar zo’n 2000 mailadressen. Inschrijven zal mogelijk zijn 
tot ongeveer 15 december. De exacte procedure voor inschrijving wordt nog verder uitgewerkt. 

Er zijn 339 plaatsen voor dit event.  

 

6. Varia 

 Pieter, de man van Talitha, vraagt om als vervanger te mogen komen naar De Raad. Dit werd 
goedgekeurd door de RLE maar een aanvraag zal Pieter nog doorgeven voor het SC. 

 De vraag wordt gesteld of de actie ‘win uw kasticket terug’ terug wordt georganiseerd. De 
Raad gaat hierop in en de actie zal op poten worden gezet. 
2 x op rij is deze actie een groot succes geweest. Het is een lokale, economische actie 
aangezien de aankoopbonnen terug worden uitgegeven bij de handelaars. 
Te winnen: bij iedere handelaar wordt 1 kasticket (ter plaatse) getrokken (min. bedrag € 5, 
max. bedrag € 50). Vorige jaar hebben 42 handelaars deelgenomen. Daarnaast zijn er nog 5 
hoofdprijzen (5 x € 100). Deze hoofdprijzen worden gekozen uit de resterende kastickets. 
 
De publiciteit (de stickers met kerstballen in de etalages) worden behouden. Dit in het kader 
van herkenbaarheid. De stickers zullen worden gedrukt door Quicksign. 
 
De actie zal lopen van 5 december tot en met 8 januari 2023. 
Op 20 januari worden de hoofdprijzen getrokken in het Gemeentehuis. 
Advies aan schepencollege: 
Een budget van 3500€ (50 handelaars met max. 50€ = 2500€ + 500€ hoofdprijs + sticker 
Quicksign) 
De dozen voor de kastickets in de winkels hebben we nog genoeg in voorraad van de 2 vorige 
jaren 
 

 Karel Hoffman (verontschuldigd) heeft een vraag omtrent de slagboom aan de parking van 
het Gemeentehuis. De slagboom is na maanden terug dicht.  
Chris Bourgeois beantwoordt deze vraag. De parking is bedoeld voor het personeel van het 
Gemeentehuis. Door technische problemen is de slagboom enkele maanden naar boven 
blijven staan. Dit technisch probleem heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen gebruikt 
maakten van de parking. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De initiële bestemming van de 
parking blijft dus behouden. 
 

Volgende datum voor dagelijks RLE: 9/11/2022 



Inge Verschaeve 

Secretaris Raad voor Lokale Economie  

 

 

 

 

 

 

 


