RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE

Agenda bestuursvergadering dd. 5 september 2018
Locatie : zaal 2e verdieping
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

19.30 uur

Hoe aanstellen voorzitter? (Wat zeggen statuten?)
Bespreking ondersteuning Kortenbergse Klantendag vanuit gemeente.
Brief cadeaubon vandaag in de bus en we moeten voor 5/09 aanmelden …
Pop-up markt 29/09 (vernomen via mail op 27/08)
Stand van zaken reglement rond tentenverhuur (Hier ging modeldocument voor opgevraagd
worden)
Stand van zaken open stellen van gemeentelijke gebouwen voor ondernemers (vraag vorige
vergadering)
Aanmelding nieuwe leden voor RLE - ledenlijst
Mogelijkheid tot GAS-boetes bij vuile winkelpanden? (gevels, stoep)
Blijkbaar worden reacties ten voordele van Kortenbergse ondernemers en vzw’s geweerd en
verwijderd uit Facebookreacties op de gemeentelijke Facebook. (Ik kreeg hier een klacht over
binnen)
Ontslag bestuurslid Juliaan Wauters

Betreffende mail:

Wat betreft gemeentelijke communicatie weet ik dat de “dienst communicatie” een strikte
briefing heeft om alles wat ook maar in het verste gelinkt is aan ondernemers (maar ook aan
verenigingen) te blokkeren. In concreto heb ik 2 keer die negatieve feedback mogen
ontvangen. De eerste keer wanneer er op FB Kortenberg een post was over een infosessie met
zonnepanelen. Ik reageerde privé met als opmerking dat er een jonge inwoner nét een bedrijf
was gestart en zijn gegevens. Dit werd meteen verwijderd. Daarnaast had ik op een FB-post
van de Zomerse Parkdagen eens gereageerd dat er Flurk bier te drinken was in de abdij (een
streekproduct, 95% gedragen door ex Chiro Everberg leden waar ik ook deel van uitmaak,
zonder winstoogmerk). Persoonlijk vind ik het jammer & begrijp het niet waarom ik dit niet in
een reactie mag plaatsen. Deze is subtiel en was to the point. Ik verwacht niet dat de officiële
FB-pagina actief intiatieven (van jeugdverenigingen, vzw’s, bvba, nv’s, ...) gaat pushen. Maar
het verbieden van reacties gaat wel ver als censuur (doet me denken aan Russische &
Chinese toestanden ). Onderaan deze mail een copy/paste van de reacties die ik via
messenger van hen kreeg. Intussen heb ik dus vernomen hoe de briefing naar die persoon toe
loopt en mijd ik om het nog te proberen (wat niet wil zeggen dat ik het niet wil veranderen).

(Idee: In plaats van dit gewoon te verwijderen kan er eventueel een reactie bij geplaatst
worden van de gemeente met een link naar onze ondernemerswebsite met de uitleg dat we al
de Kortenbergse ondernemers willen steunen.)
- Het koffiehuisje (pand Elk zijn huis) zou tegenwoordig meer dan het dubbele van de huur betalen
dan in de beginjaren. (Kan er nagekeken worden of dit nog volgens de geldende handelshuurbarema’s is?)

