Goedgekeurd verslag adviesraad voor lokale economie en
middenstand
7 september 2016

Aanwezig
Mark Balcaen
Wouter De Clercq
Josiane De Wolf
Guy Maes
Barbara Thiron
Joni Van de Velde (secretaris)
Benedicte Van Heule
Mark Van Neste (schepen Lokale Economie)
Luc Vermassen
Verontschuldigd
Bert De Clercq
Eveline Goossens
Henry Verougstraete
1. Toelichting ruimtelijke ordening door schepen Van Neste
De powerpoint-presentatie wordt toegelicht.
RUP Centrumbocht zal nog eens geagendeerd worden op een volgende LEM-raad.
2. Informatie uit Gecoro, mobiliteits- en gemeenteraad
Gecoro 23 juni 2016
- Toekomstvisie ruimtelijke ordening De Pinte rond mobiliteit, verdichting … werd besproken
- Oud boerderijtje Kunstschildersweg: domein is geklasseerd als erfgoed en belast door
monumentenzorg; de nieuwe eigenaar zal verbouwen volgens de opgelegde regels.
Mobiliteitsraad 15 juni 2016
- Kindergemeenteraad was vragende partij voor een autoloze zondag. Omdat dit een week
na de braderie valt, was het niet meer mogelijk een volledige autoloze zondag met
activiteiten te organiseren.
- Resultaten bevraging treinreizigers werd voorgesteld
- Fietsostrades werden toegelicht
- De tweede fase van het Mobiliteitsplan is opgestart. Op de volgende mobiliteitsraad
zullen de volgende stappen worden toegelicht. De tweede fase wordt afgesloten met een
adviesvraag aan alle adviesraden.
De LEM-raad stelt vast de het mobiliteitsplan in omliggende steden en gemeenten een
goede impact heeft gehad op de veiligheid en parkeermogelijkheden, maar dat er een
negatievere impact is voor de middenstand en handelszaken.
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Voor de LEM-raad is het belangrijk dat er bij het nemen van maatregelen in kader van het
mobiliteitsplan rekening wordt gehouden met de impact van die maatregelen op de
middenstand (bereikbaarheid, passage, parkeren …) en welke tevens een belangrijke
impact kunnen hebben op hun omzet.
De LEM-raad adviseert om ook studies uit te voeren naar de impact van de voorgestelde
maatregelen op de leefbaarheid voor de middenstand.

Gemeenteraad
- Dossier Langevelddreef: in functie van rioleringswerken werden de werken uitgebreid; het
fietspad in de tunnel zal worden verbreed en de hoge boordsteen verdwijnt. De werken
zullen vermoedelijk tegen het einde van het eerste kwartaal 2017 aanvangen.
College van burgemeester en schepenen
De LEM-raad neemt kennis van het antwoord van het college naar aanleiding van het verslag
van de LEM-raad van 18 mei 2016:
“De vraag van de LEM-raad of tweerichtingsverkeer voor auto’s kan behouden blijven in de
fietsstraten wordt bezorgd aan de mobiliteitsraad”
Antwoord dienst Grondzaken: Een fietsstraat verandert niets aan de toegestane
rijrichtingen
“De vraag van de LEM-raad of de werkmannen tijdens de kermis in De Pinte op zondag de
signalisatieborden kunnen wegnemen zodat het centrum opnieuw bereikbaar is wordt
doorgegeven aan de dienst Interne Zaken en de dienst Grondzaken”
Antwoord dienst Grondzaken en Interne Zaken: doorgegeven aan de planning en er
werden al afspraken gemaakt voor Pinksterkermis 2017.
3. De organisatie van een commerciële markt in De Pinte
Tijdens de vorige vergaderingen waren de meningen verdeeld over een markt in De Pinte.
De schepen van lokale economie streeft ernaar een centrumgemeente te worden voor de lokale
middenstand.
In De Pinte staat bijna elke dag een kraam (gebraden kippen, pizza, oesterbar …). Deze kramen
trekken ook effectief veel kooplustigen.
Het stemt dus tot nadenken of het organiseren van een ‘markt’ opportuun is of niet in De Pinte.
Het vragen aan de (huidige) marktkramers om op één en dezelfde dag hun koopwaar aan te
bieden (en te verkopen) zou als begin van een lokale marktplaats kunnen beschouwd worden.
Patrick neemt contact op met Erasmus om een marktbevraging te organiseren naar
complementariteit tussen marktkramers en bestaande handelaars. De bevraging zal worden
afgenomen bij gemeentebestuur, winkeliers en consumenten.
Het kan een idee zijn om op de markt ook randanimatie te voorzien, in samenspraak met de
lokale verenigingen.
De LEM-raad is akkoord om de bevraging te organiseren en verder onderzoek te doen naar de
wenselijkheid van een markt.
Er wordt als voorwaarde wel gesteld dat de markt geen concurrentie mag betekenen voor de
lokale middenstand en de consumenten die naar de markt komen vervolgens ook aankopen doen
bij de lokale handelaren.
Vermoedelijk zal 1x per maand of per kwartaal voldoende zijn qua frequentie.
De markt wordt bij voorkeur niet tijdens de week georganiseerd.
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4. Varia


Adviesraden Samen Sterk
Enkele voorzitters willen het initiatief nemen om informeel samen te komen en adviezen
met elkaar te bespreken.



De contactgegevens van de LEM-raad worden nog eens verspreid onder de leden.



Er wordt gevraagd of eigenaars aangespoord worden hagen e.d. te snoeien die het
voetpad of fietspad belemmeren. Er wordt geantwoord dat dit inderdaad regelmatig
gebeurt door de gemeente. Indien nodig kan er zelfs een GAS-boete worden
uitgeschreven. Meldingen mogen altijd worden doorgegeven aan de dienst Grondzaken
(grondzaken@depinte.be, 09 280 80 20).



Laadpalen elektrische fietsen: kan de gemeente horecazaken stimuleren om een
laadpaal te plaatsen?
o

Huidige laadpalen staan aan OCP en Moerkensheide, deze worden niet zo vaak
gebruikt. De gemeente denkt er over na deze te verplaatsen
 Voordelen locatie gemeenteplein: meerdere horecazaken aanwezig om
ondertussen koffietje te drinken, je kan ondertussen inkopen doen bij
handelszaken
 Nadeel locatie gemeenteplein: laadpalen dienen eigenlijk niet voor
korte/lokale verplaatsingen. Ze zijn pas interessant voor grotere
verplaatsingen. Er is ook geen directe controle als men niet bij de fiets blijft
staan.
 Voordelen station: onderdeel van lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk,
passage fietsenknooppunten, aanwezigheid fietspunt NMBS, aanwezige
horeca zaken kunnen hiervan profiteren en er is meer controle op eventueel
diefstal of misbruik.

Volgende vergaderingen:
- woensdag 12 oktober 2016 om 20 uur in de schepenzaal – op voorwaarde dat er relevant
nieuws is in kader van het mobiliteitsplan
- woensdag 16 november 2016 om 20 uur in de schepenzaal
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