Verslag adviesraad voor lokale economie en middenstand – 11 maart 2015
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Guy Maes
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Agenda
1. Openstaande agendapunten uit vorige adviesraden
1.1. Indiening subsidies Provincie ‘ondernemingsvriendelijk lokaal beleid’ – stand van
zaken - Indienen van een bijkomende aanvraag voor het jaar 2015 – braderie
2. Informatie uit Gecoro-, mobiliteits- & gemeenteraad
3. Adviesvraag Gemeenteraad ivm opname artikel boodschappendienst in de infokrant
4. Voorstel Idea Consult
5. Ondersteuning vanuit de gemeente naar de Kerstmarkt 2015 ter promotie van
streekproducten en lokale economie
6. Varia
1. Openstaande agendapunten uit vorige adviesraden
1.1 . er werden door de provincie geen subsidies toegekend voor de Braderie, wel voor de
BusinessClub De Pinte.
2. Informatie uit Gecoro-, mobiliteits- & gemeenteraad
2.a. GECORO
Op voorstel van de vergadering wordt Barbara Thiron voorgedragen als plaatsvervanger lid.
2.b. MOB-raad - verslag Barbara Thiron
Op voorstel van de vergadering wordt Filip De Clercq aangeduid als effectief lid en Catherine
Coelis als plaatsvervanger lid.
2.c. Gemeenteraad
Geen speciale punten te melden voor de LEM-raad
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3. Adviesvraag schepencollege ivm opname artikel boodschappendienst in de infokrant
Men vindt dit een heel goed waardevol initiatief dat de locale middenstand bevordert en vindt
dat dit moet ondersteund worden. Er wordt opgemerkt dat er niet alleen middenstanders van
de gemeente De Pinte, maar ook van Sint Martens Latem, hieraan deelnemen.
Advies:
 De raad stelt dat het publiceren van dit initiatief in de infokrant niet alle
middenstanders dekt en aldus een precedent kan scheppen voor andere commerciële
doeleinden.
 De raad vraagt duidelijke richtlijnen en regels voor het publiceren op het infobord en in
het infoblad en duidelijk te maken dat niet iedereen zo maar kan publiceren voor
commerciële doeleinden.
4. Voorstel Idea Consult
De voorzitter geeft toelichting over detailhandel in Oost-Vlaanderen. De LEM-raad moet hier
ook oog voor hebben en hier dieper op in gaan. De voorzitter zal in een volgende LEMvergadering hierover meer toelichting geven en wil de SWOT-analyses samen overlopen. Op
basis hiervan kan er dan gecoördineerd een advies gegeven worden. Er wordt gedacht om een
(regio) centrummanager in het leven te roepen.
Advies:
De raad stelt voor om voorlopig niet in te gaan op het voorstel van Idea Consult.
5. Ondersteuning vanuit de gemeente naar de Kerstmarkt 2015 ter promotie van
streekproducten en lokale economie
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft opnieuw een subsidie hiervoor toegekend aan de
BusinessClub DP.
De penningmeester merkt op dat de BussinessClub DP een factuur heeft gekregen van 250,eur voor de huur en het leveren van materiaal voor de Kerstmarkt 2014.
Advies:



De raad vraagt aan het gemeentebestuur om de factuur voor de huur en levering van
het materiaal voor de Kerstmark 2014 te willen annuleren en te crediteren aan de BC
De Pinte, gezien deze aanrekening is gedaan tegen de gemaakte afspraken.
De raad vraagt aan het gemeentebestuur om opnieuw een toelage te geven voor het
lokaal initiatief, inrichten van de Kerstmarkt 2015.

6. Varia
1. Mark Balcaen vraagt een visie in verband met het bezwaar dat werd ingediend tegen de

vergunning van aan Outletcentrum The Loop, ihb over de impact op de locale economie. Er
werd geantwoord dat dit wordt behandeld door de gemeenteraad van 16 maart 2015.
2. Er werd voorgesteld om in het Parkbos een drankgelegenheid te voorzien. Volgens de
vergadering zal dit spontaan door de ondernemers tot stand komen.
Volgende vergadering woensdag 9 september 2015 om 20u in de schepenzaal.

verslaggever
Mark Van Neste
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