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1. Informatie uit Gecoro, mobiliteitsraad en gemeenteraad
1.1

Open Gecoro
 Tijdens de open Gecoro werd er door een burgerlijk ingenieur bouwkunde toegelicht
hoe we in de toekomst zullen bouwen.

1.2

Mobiliteitsraad
De mobiliteitsraad werd uitgesteld.

1.3

Gemeenteraad
 De RUP Centrumbocht wordt binnenkort geagendeerd op de gemeenteraad. De
opmerking van de LEM-raad i.v.m. de maximale toegestane handelsruimte op de
benedenverdieping werd meegenomen.
 De gemeente is momenteel bezig met de opmaak van het beleidsplan van het
mobiliteitsplan.

2. Subsidie premiestelsel kernwinkelgebied
De LEM-raad stelt voor hier niet op in te stappen omdat dit niet haalbaar is voor De Pinte.
3. Subsidie detailhandel
De gemeente kreeg toelichting over mogelijke subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen.
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 …
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4. Ambulante handel nieuwe regels
De leden van de LEM-raad kregen ter informatie een brochure met de nieuwe regels voor
ambulante handel.
5. Citie-app
De LEM-raad vindt dat er meer en meer moet worden ingespeeld op het internet-gebeuren.
Dergelijke apps kunnen daarbij helpen.
Er zal eens worden afgetoetst bij Proximus wat de dienstverlening precies inhoudt en tegen welke
kostprijs.
6. Varia
6.1
Brandveiligheid publiek toegankelijke inrichtingen
Op 8 juni 2017 organiseert de Brandweerzone Centrum een infoavond over brandveiligheid
in publiek toegankelijke gebouwen.
6.2

150 jaar De Pinte
Volgend jaar bestaat De Pinte 150 jaar. Het gemeentebestuur vraagt dat zoveel mogelijk
diensten, adviesraden, verenigingen … hun steentje bijdragen om van 2018 een feestjaar
te maken met veel activiteiten en een bruisend straatbeeld. De LEM-raad is zeker bereid
om onder de middenstanders iets uit te werken.
Bv. een eyecatcher plaatsen voor alle winkels (bv. een oude opgeknapte en
gepersonaliseerde fiets)

6.3

Dynamiek middenstand De Pinte
De LEM-raad stelt vast dat het moeilijk is om dynamiek te krijgen in de middenstand van
De Pinte. Zijn er hieromtrent acties mogelijk?
 Winkelstraten aantrekkelijker maken door geen middenstand in verkavelingen toe te
staan en geen dienstensectoren in de centrumstraten toe te staan
 Meer aandacht voor middenstanders in het Infoblad
 Samen trachten op marktbehoeften in te spelen, bv. ijveren voor voldoende
parkeerplaatsen zodat ook mensen van buiten De Pinte worden aangetrokken om in De
Pinte hun aankopen te doen
 Inspelen op mogelijke stimulansen van een markt
 Kennismakingsavond organiseren:
o Voorstel etentje in Cafetaria Moerkensheide
o Mark B. en Luc V. zullen dit evenement trekken
o Joni kan vanuit de gemeente de brieven verzenden
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