RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE

Verslag algemene raadsvergadering dd. 06 december 2017
Aanwezig:
Jan Brutin, voorzitter,
Karla Vandecasteele, ondervoorzitter
Wim Moons, penningmeester
Kristof Van Roey, secretaris
Sabine Ledens, Schepen lokale economie
Cleopatra Pavlovic, gemeentelijke administratie

Raadsleden :

Verontschuldigd:
Juliaan Wauters, bestuurslid

De raadsleden :,
Afwezig:
De raadsleden Bart Vanmeerbeeck, Bernard Derveaux, Berny Ingelare, Cindy Verduystert, Danny
Cludts, Evelyne Bekaert, Erwin Willems, Joel Heirman, Ludwig
Timmermans, Maria Van Weyenberge, Michel Claerhout, Sofie Wouters,
Vanessa Audenaert, Chris Vantichelt, Maarten Willems, David Haelterman,
Dirk van Tricht, Patrick De Smedt

1. Goedkeuring verslag van de algemene raadsvergadering dd 06/09/2017
Verslag werd goedgekeurd.
2. Kasverslag
Kasverslag werd goedgekeurd. Voor detail contact opnemen met Wim Moons

3. Geplande wegeniswerken in 2017
Onderhoudswerken N2 werden laat aangekondigd en de uitleg was onvolledig. De
werken ter hoogte van de Bareel stonden wel aangeduid op het plan, maar verder werd er
geen uitleg meer over gegeven (wat, wanneer starten, duur van de werken, welke
verkeersomleiding, enz). Deze opmerkingen zullen mee opgenomen worden in het
klachtenpakket van het gemeentebestuur gericht aan de dienst Wegen en Verkeer.
Het probleem met de afstelling van de verkeerslichten ter hoogte van de Prinsendreef en
de Noodbosweg is opgelost maar durft bij momenten toch nog zijn kuren vertonen.
De werken in de Minneveldstraat zijn klaar? De belijning van de parkeerzones werden
uitgevoerd, asverschuivingen en drempel moeten nog gerealiseerd.

4. Website en gemeentelijke cadeaubon
Lancering website ondernemersgids voorzien op 1 januari 2018. Nieuwsbrieven zullen
verstuurd worden om de ondernemers aan te moedigen om zich te registreren.
Gemeentelijke cadeaubon :
Vergelijking tussen Gifts2give en Plusdeals.
5. Ontlenen van tentjes
Er werden enkele aanvragen gedaan om de tentjes te ontlenen. Op zich bestaat er geen
bezwaar zolang ze voorradig zijn en dat ze ook gecontroleerd worden bij retour om
eventuele defecten te kunnen vaststellen. De braderie heeft aangetoond dat dit nu niet het
geval is. Van de 20 gevraagde tentjes bleken er slechts 17 leverbaar. De 3 andere bleken
stuk of onvolledig. Er moet dringend werk gemaakt worden van een systeem om deze
tentjes na gebruik te controleren.
De vraag van Hans Vanderschot om opnieuw tentjes te ontlenen tegen de minimale
vergoeding van €5, zoals het voorgaande jaar, was vreemd, gezien wij geen weet hebben
van een onkostenvergoeding die gevraagd wordt voor onze tentjes. Indien dit het geval is
dan dienen deze vergoedingen op rekening van de RLE gestort te worden. Ze kunnen dan
aangewend worden om de huidige tentjes te herstellen en/of op termijn nieuwe tentjes aan
te schaffen.

6. Afwijkingen op de wekelijkse rustdag
Aanvraag Parmentier voor 3/12/17 – 10/12/17 – 17/12/17 en 7/01/18 – 14/01/18 –
21/01/18. Deze worden toegestaan.
Aanvraag Comeos voor het weekend van 6 en 7 oktober 2018. Ook dit wordt toegestaan.

7. Kortenbergse Klantendag zaterdag 30 september 2017
Er is een nabespreking geweest over de braderie waarbij alle betrokken partijen hun
mening en visie hebben kunnen weergeven. De algemene conclusie is wel dat er volgend

jaar een voorafgaande coördinatievergadering moet georganiseerd worden om alle partijen
te informeren.
In 2018 zal de braderie terug naar voor geschoven worden en niet meer samenvallen met
het Weekend van de Klant dat gepland is op 6 en 7 oktober 2018. Unizo Kortenberg
opteert terug te grijpen naar 22 september 2018 wegens langer daglicht, meer kans op
goed weer en niet samenvallen met andere evenementen in de directe omgeving.
8. Volgende algemene raadsvergaderingen 2018
14 maart 2018
06 juni 2018
05 september 2018
05 december 2018
Einde vergadering 20u15

