RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE

Verslag bestuursvergadering dd. 23 augustus 2017
Aanwezig:
Jan Brutin, voorzitter
Karla Vandecasteele, ondervoorzitter
Wim Moons, penningmeester
Kristof Van Roey, secretaris
Sabine Ledens, Schepen lokale economie
Victoria Chebotareva, gemeentelijke administratie
Cleopatra Pavlovic, gemeentelijke administratie
Verontschuldigd:
Juliaan Wauters, bestuurslid

Afwezig:

1. Goedkeuring verslag van de bestuursvergadering dd 17/05/2017
Verslag werd goedgekeurd.
2. Kasverslag
Kasverslag werd goedgekeurd. Voor detail contact opnemen met Wim Moons

3. Geplande wegeniswerken in 2017

Het probleem met de afstelling van de verkeerslichten ter hoogte van de Prinsendreef en
de Noodbosweg is opgelost.
De werken in de Minneveldstraat zijn klaar? Nog belijning parkeerzones,
asverschuivingen en drempel moeten nog gerealiseerd.
Problemen in de Kerkstraat?
Vogelenzangstraat asfaltering.
4. Website en gemeentelijke cadeaubon

Lancering website voorzien op 1 september 2017.
Zeer gebruiksvriendelijk maar de input moet door de handelaar zelf gebeuren.
Infomoment zal georganiseerd worden om dit aan de handelaars bekend te maken.
Gemeentelijke cadeaubon :
Vergelijking tussen Joyn en Qbon zal gemaakt worden.
5. Afwijkingen op de wekelijkse rustdag
Geen nieuwe aanvragen
6. Actie Zo Dichtblij - Evaluatie
Prijsuitreiking op 16 juni 2017 mag een succes genoemd worden. Op enkele
uitzonderingen na waren alle winnaars aanwezig en bleken zelfs verrast te zijn over het
prijzenpakket. Misschien was wat meer persaandacht een pluspunt geweest gezien de
inspanning van de sponsors. In de verschillende evaluaties die uitgestuurd werden door
de organisatie zelf, heb ik de verschillende aandachtspunten doorgegeven zoals betere
communicatie, duidelijke uitleg over het concept, vroeger starten met de bedeling van de
loten en de posters, uitbreiding van de verplichte velden bij de registratie van een biljet
zoals telefoonnummer om de winnaars gemakkelijker te kunnen contacteren, enz.

7. Kortenbergse Klantendag zaterdag 30 september 2017
Wat met de veiligheidsconsignes die de gemeente aankaart? Optie is het plaatsen van
betonblokken aan de beide uiteinden van de steenweg met een passagemogelijkheid voor
hulpdiensten.
8. Opstellen agenda algemene raadsvergadering dd 06 september 2017

9. Volgende bestuursvergaderingen 2017
22 november 2017

10. Volgende algemene raadsvergaderingen
06 september 2017
06 december 2017
Einde vergadering 21u15

