Goedgekeurd verslag adviesraad voor lokale economie en
middenstand
20 september 2017
Rapportering CBS 08/01/2018

Aanwezig
Mark Balcaen
Wouter De Clercq
Josiane De Wolf
Guy Maes
Joni Van de Velde (secretaris)
Mark Van Neste (schepen Lokale Economie)
Luc Vermassen
Verontschuldigd
Bert De Clercq
Eveline Goossens
Patrick Landuyt
Benedicte Van Heule
Henry Verougstraete
1. Informatie uit Gecoro, mobiliteitsraad en gemeenteraad
1.1

Gecoro
Volgende zaken werden besproken:
 Werkgroep visie ‘De Pinte - Zevergem 2050’
 Sociaal woonerf Moerkensheid
 Toekomstvisie ruimtelijke ordening De Pinte en Gent
 Verkavelingswijziginge groenpark-Groenstraat: negatief advies van Gecoro
 Home Thaleia (verkaveling Begoniapark): er werd beroep ingediend bij de bestendige
deputatie

1.2

Mobiliteitsraad
 Stand van zaken mobiliteitsplan: de ontwerper heeft zijn visie toegelicht. Na de
voorlopige vaststelling door de gemeenteraad gaat het mobiliteitsplan in openbaar
onderzoek. Dan kan iedereen nog desgewenst opmerkingen formuleren.
Over de Langevelddreef, Baron de Gieylaan, Pintestraat, Kerkplein en Europaplein
wordt er nog te weinig gesproken in het beleidsplan.
Er moet echter wel genuanceerd worden dat het beleidsplan geen uitvoeringsplan is.
 Autoloze zondag = autoloze wijkdag. Verschillende wijken namen deel, dit was een
goed initiatief!

1.3

Gemeenteraad
 In 2018 zullen er verschillende wegenwerken plaatsvinden in De Pinte. De LEM-raad zal
alert moeten zijn voor adviezen inzake mobiliteit, signalisatie, wegomleggingen …
 Er wordt gevraagd om bij wegomleggingen te voorzien in één uniform bord waarop alle
staat hoe de handelaars bereikbaar zijn

2. BBQ middenstand - organisatie
Mark en Luc zullen dit bekijken en trekken.
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Het is belangrijk op voorhand de doelgroep, de agendapunten en de inhoud van de agendapunten
te bepalen in groep.
3. Subsidiedossier project detailhandel
De gemeente kan subsidies krijgen om de een lokaal detailhandelbeleid uit te werken.
Een van de mogelijkheden is het organiseren van een handelaarsenquête i.s.m. EROV. Met de
resultaten van deze enquête kunnen er dan verder acties ondernomen worden zoals een
Nieuwsbrief, samenkomst en presentatie, opmaak ondernemersloket …
De LEM-raad gaat akkoord met het projectvoorstel.
4. Wijziging recyclagepark - advies
De verhuis van het recyclagepark zal nog even duren, dus dienen er ondertussen toch al een
aantal aanpassingen uitgevoerd te worden gezien er een nieuw afvalstoffenplan is verschenen.
Deze richtlijnen van OVAM dienen wij te volgen. De wijzigingen op het RP zouden ingaan vanaf 1
januari 2018.
Invloed op handelaars
Stopzetten gratis beurten ifv principe vervuiler betaalt en het Vlarema
Handelaars verbieden op zaterdag, enkel nog toelaten tijdens de week, enkel toelating met een
handelaarskaart (omdat ze langskomen met te grote hoeveelheden en op zaterdag zorgen voor files)
vooral problemen met tuinaannemers die te grote hoeveelheden brengen
Verdwijnen van de kmo zak (uitvoeringsplan huishoudelijk afval). Handelaars die meer dan 3 zakken
per ophaling buiten zetten, zullen een privé ophaler moeten inschakelen.
opmerkingen: zolang er nog voorraad zwarte zakken is, zullen deze verkocht en opgehaald worden. De
handelaars zullen tijdig verwittigd worden als de verkoop zal stoppen, deze maatregel gaat dus niet in
vanaf 1 januari 2018.
Plastic folies en bloempotjes op het betalend gedeelte inzamelen

Gezien de openingsuren van het recyclagepark is voor handelaars zaterdag vaak de enige
mogelijkheid om naar het recyclagepark te gaan.
De LEM-raad kan er dus niet mee akkoord gaan om handelaars op zaterdag te
verbieden.
De LEM-raad heeft er wel begrip voor dat grote remorques voor een lange wachtrij kunnen
zorgen. Eventueel kan er hier een compromis gevonden worden door voor remorques een hoger
tarief te vragen.
Er wordt opgemerkt dat er bij de tweewekelijkse vuilophaling maar 4 zakken restafval mogen
worden aangeboden. Vroeger werden de zakken wekelijks opgehaald.
Er wordt voorgesteld om per ophaalbeurt tot 5 zakken te mogen aanbieden.
Indien een middenstander dan meer dan 5 zakken restafval heeft, dient hij zelf een
containerdienst in te schakelen.

5. Varia
5.1
Markt
Op zondagochtend is er een markt in Ledeberg. Er worden daar verschillende goederen
aangeboden die geen concurrentie betekenen voor de lokale middenstanders, bv. schoenen,
speelgoed, huishoudlinnen, kruiden, buitenlandse specialiteiten en delicatessen …
Data volgende LEM-raad:
- woensdag 18 oktober 2017 om 20 uur
- woensdag 15 november 2017 om 20 uur (beperkte LEM-raad, enkel voor organisatie activiteit)
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