Verslag adviesraad voor lokale economie en middenstand – 8 januari 2014
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuren verslag 19 december 2013
Openstaande agendapunten uit vorige adviesraden
Agendapunten uit Gecoro– Mobiliteits- & Gemeenteraad
Bespreking ontwerptekst Huishoudelijk Regelment LEMraad
Voorzet beleidsplan door de voorzitter
Communicatiekanalen van de LEM Raad
1. Persoonlijk mailadres voor de leden
2. Linkedingroep LEM De Pinte
3. Perscommunicatie
4. Aanstelling communicatieverantwoordelijke
7. Voorstel organisatie “Kick-Off” Event Adviesraad Lokale Economie en Middenstand
8. Planning LEM winterprogramma 2014 (januari – februari – maart 2014)
9. Project De Pinte – Online
10. Varia
1. Nieuwjaarsdiner leden adviesraad met partner
Aanwezig:
Mark Balcaen
Catherine Coelis
Filip De Clercq
Guy Maes
Barbara Thiron
Freddy Van hoe
Mark Van Neste (schepen Lokale Economie)
Joni Van de Velde (verslag)
Verontschuldigd:
Benedicte Van Heule
Nog niet aanwezig:
Patrick Landuyt
1. Verslag
Er worden een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd.
Het aangepaste verslag van 19 december 2013 wordt goedgekeurd en tijdens de vergadering
door alle leden ondertekend.
De voorzitter vult aan dat de domeinnaam lemdepinte.be ondertussen ook gereserveerd is.
Er wordt afgesproken dat de leden van de LEMraad de eerste woensdag van de maand de
agenda zullen ontvangen, de tweede woensdag van de maand de vergadering plaatsvindt en
van zodra het ontwerpverslag wordt doorgemaild hebben de leden 5 dagen reageertijd om
aanpassingen voor te stellen.
Indien leden van de LEMraad niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ze zich op voorhand
verontschuldigden bij de secretaris.
2. Openstaande agendapunten uit vorige adviesraden
Er zijn geen openstaande agendapunten uit vorige adviesraden.
3. Agendapunten uit Gecoro- Mobiliteits- & Gemeenteraad
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Er zijn geen agendapunten die moeten worden besproken.
Patrick Landuyt vervoegt de vergadering.
-

Als de Gecoro in februari wordt geïnstalleerd dan kan Guy Maes niet aanwezig zijn op
de installatievergadering, Patrick Landuyt zal dan aanwezig zijn.

-

In de mobiliteitsraad wordt er momenteel niet gewerkt met vaste plaatsvervangers.
Schepen Van Neste en Catherine Coelis zullen hierop aandringen tijdens de volgende
mobiliteitsraad.

-

Op de gemeenteraad van 17 februari wordt het belastingreglement voor huis aan huis
reclamedrukwerk geagendeerd. De LEMraad zal op 5 februari (i.p.v. 12/2) vergaderen
om tijdig advies te kunnen uitbrengen.

-

Schepen Van Neste vraagt of de LEMraad ook informeel advies kan geven over de
verkeersdrempels in de Pintestraat en de Baron de Gieylaan.

4. Bespreking ontwerptekst huishoudelijk reglement LEMraad
Mark Balcaen zorgt voor een nieuwe versie op de volgende LEMraad.
5. Voorzet beleidsplan door de voorzitter
De leden ontvangen de beleidsnota van de voorzitter en de bijhorende schema’s.
De beleidsnota is een voorzet, suggesties zijn welkom.
De documenten worden toegelicht door de voorzitter.
Het is de bedoeling om per kwartaal iets te organiseren, voor volgende vergadering worden er
vier actiepunten uitgewerkt.
Per kwartaal moeten er, aan de hand van de beleidsnota, gecontroleerd worden of de
LEMraad nog op het goede spoor zit.
Suggesties, opmerkingen, ideeën








Lokale vertegenwoordigers van vakorganisaties aanspreken voor informatie.
Zorgen dat bij lokale evenementen iedereen van de lokale middenstand gepromoot wordt.
o De braderie is nu meer een evenement voor verenigingen. Misschien moet de
naam ‘braderie’ veranderen. De LEMraad kan hierover een advies geven.
Er moet worden duidelijk gemaakt dat de LEM geen feestcomité is, maar lokale
initiatieven wel kan ondersteunen.
Doel: winkelen in De Pinte een begrip maken, met als pluspunt de persoonlijke benadering
die je in grote winkelketens niet krijgt.
Een wisselwerking, kruisbestuiving tussen verenigingen, adviesraden en middenstand op
gang brengen.
Mogelijke acties: kunst bij handelaars bv. zoals vogelkastjes in gemeentehuis, kerstactie,
De Pinte als economisch centrum in functie van toekomstig toerisme in Parkbos, jaarlijkse
wandeltocht die aan De Post start doorheen centrum laten gaan, centrum aantrekkelijker
maken door diversiteit aan handelaars aan te trekken (vergunningenbeleid hierin ook
belangrijk), LinkedIn gebruiken als forum, inspelen op het Bal dat Cafeest wil organiseren,
promotie streekproducten (subsidies), gebruik maken van de subsidies die via VIA
beschikbaar zijn …

LEM-contactdag
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Er zijn 4 600 actieve mensen in de gemeente, waarvan 1200 een btw-nummer hebben. De
LEMraad wil de middenstand samenbrengen, laten netwerken, met elkaar in contact brengen
zodat ze ook business kunnen doen bij elkaar.
In de volgende Infokrant zal de LEM-contactdag gemeld worden.
Patrick wil de communicatie rond deze Kick-Off op zich nemen.
6. Communicatiekanalen van de LEM Raad
a. Persoonlijk mailadres voor de leden
b. Linkedingroep LEM De Pinte
c. Perscommunicatie
d. Aanstelling communicatieverantwoordelijke




Wanneer een communicatie vanuit de LEM plaatsvindt, is het aangewezen de gemeente
hiervan op de hoogte te brengen (communicatieambtenaar Isabel Coppens, schepen van
Communicatie Ferry Comhair).
Het is aangewezen een communicatieverantwoordelijke aan te stellen. Patrick Landuyt is
geïnteresseerd, maar wil hier eerst nog eens over nadenken.

7. Voorstel organisatie “Kick-Off” Event Adviesraad Lokale Economie en
Middenstand
Het initiatief LEM-contactdag werd reeds in agendapunt 5 besproken.
De raad gaat unaniem akkoord om dit te organiseren.
8. Planning LEM winterprogramma 2014 (januari – februari – maart 2014)
Organisatie van het Kick- Off evenement in de maand maart.
9. Project De Pinte – Online
Niet besproken.
10. Varia
a. Nieuwjaarsdiner leden adviesraad met partner.
Er zal een datum worden afgesproken, Freddy Van hoe zal dit verder opvolgen.
b. Bereikbaarheid van de handelaars bij slecht weer
De schepen licht toe dat er een strooiplan bestaat en dat prioritaire wegen en
voetpaden eerst worden gestrooid.
c. Folder LEMraad
De LEM wil een kleine folder maken om zich kenbaar te maken en de werking toe te
lichten.

Joni Van de Velde
Secretaris

Filip De Clercq
Voorzitter
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