RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE

Verslag bestuursvergadering dd. 23 mei 2018
Aanwezig:
Jan Brutin, voorzitter
Kristof Van Roey, secretaris
Wim Moons, penningmeester
Juliaan Wauters; bestuurslid
Sabine Ledens, Schepen lokale economie
Cleopatra Pavlovic, gemeentelijke administratie
Verontschuldigd:
Karla Vandecasteele, ondervoorzitter
Afwezig:

1. Goedkeuring verslag van de bestuursvergadering 21/02/2018
Verslag werd goedgekeurd
2. Kasverslag en budget 2018
Info te verkrijgen bij de penningmeester

3. Leden Algemene Raadsvergadering
De lijst die wij ter beschikking hebben met alle leden die worden uitgenodigd voor de
Algemene Raadsvergaderingen, blijkt niet meer up-to-date te zijn. Een mailing werd
uitgestuurd om aan deze leden hun verder engagement binnen deze raad te bevestigen.
Sigrid Buysse liet weten zelfs geen weet te hebben dat ze op deze lijst bleek te staan. Ze
wou in eerste instantie geschrapt worden van deze lijst, maar heeft nu gevraagd om toch
nog uitgenodigd te worden voor een volgende Alg. Raadsvergadering.
David Haelterman is een paar keer naar de vergaderingen geweest en vond deze weinig
contructief maar wil terug naar de vergaderingen komen in de hoop dat er wat meer
dynamiek te beleven valt.
Sofie Stiers laat weten geschrapt te mogen worden van de lijst
Danny Cludts vraagt om zijn nieuw emailadres danny.cludts@telenet.be te willen
gebruiken

4. Sudsidieaanvraag UNIZO Kortenberg voor de Kortenbergse Klantendag dd
22/09/18
UNIZO Kortenberg heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de organisatie van de
jaarlijkse Kortenbergse Klantendag annex braderie. Deze gaat door op zaterdag
22/09/2018. Er wordt een financiële bijdrage van €5000 gevraagd, wat hetzelfde bedrag is
als in 2017.

5. Tenten RLE
De organisatie achter de Schoonaardse feesten, bij monde van Jonny Vandenbalck, heeft
aan de RLE gevraagd om alle beschikbare tenten te kunnen ontlenen voor het weekend
van 25 en 26 augustus 2018. Bijkomende info gevraagd door Cleo.
De gemeente en de buurderij vragen 5 tenten voor een evenement op 31 mei 2018.
Een imker vraagt 1 tent voor een evenement op 3 juni 2018
Een frituur in Erps vraagt 4 tenten voor de periode 25 juni tot 2 juli 2018
6. Geplande wegeniswerken in 2018 – Sterrebeeksesteenweg / ANPR camera
Mail van Ronsmans om een nieuwe vergadering te plannen ivm de huidige situatie van de
Sterrebeeksesteenweg ergens midden juni 2018.
Enkele bestuurders die een ontheffing hadden gekregen hebben toch een boete gekregen
maar dit is rechtgezet.
Veel snelheidsovertredingen werden vastgesteld in de buurt van Armendael, maar daar
wordt nu ook gericht gecontroleerd.
Problemen in de Molenstraat vergen een grondige aanpak.
Asvelteringswerken Frans Mombaert, Peperstraat en Twee Leeuwenstraat 25-29 juni
2018.
7. Website en gemeentelijke cadeaubon
De klachten zijn opgedroogd en dagelijks komen er nieuwe inschrijvingen bij.
Besluit over de gemeentelijke cadeaubon komt voor het College.

8. Afwijkingen op de wettelijke rustdag
Geen nieuwe
9. Volgende bestuursvergaderingen in 2018
22 augustus 2018
21november 2018

10. Volgende algemene raadsvergaderingen 2018
06 juni 2018
05 september 2018
05 december 2018

Einde vergadering 21u00

