Verslag Lievegemse Economische Adviesraad 08/07/2019: Installatievergadering

Aanwezigen: Claudine Van der Stede, Davy Van de Walle, Els Baeyens, Frank Van de Velde,
Karolien Beké, Tim De Fruyt, Patrick Van Aerde, Veerle Schautteet, Ann Boterdaele,
Guy De Neve, Peter Cousaert, Rosalie Willems, Tine De Walsche, Tim Maenhout,
Dominique Willems, Bernard Van der Auwermeulen,
Verontschuldigd: Andy Van de Walle, Pascal De Koninck, Michiel Claeys, Nico De Clercq, Jens Van
Daele, Ingrid Eeckhout, Delphine Van den Berghe
1. Verwelkoming
Schepen Guy De Neve verwelkomt de aanwezigen en stelt zichzelf en de 2 ambtenaren van de
gemeente voor.
Er zal aan iedereen worden gevraagd zich kort voor te stellen en te polsen naar motivatie,
enthousiasme en ambitie in de raad.
2. Voorstellen van de leden
Alle leden stellen zich kort voor. De samenstelling van de LEA is divers. Mensen uit diverse
interessevelden, organisaties en verenigingen, zijn lid geworden, wat erg positief is. Er is
vertegenwoordiging uit de IT- wereld, KMO zones, vrije beroepen, horeca, UNIZO, LIVEO, Voka,…
Enkel uit de deelgemeente Lovendegem is niemand aanwezig.
Het algemeen uitgangspunt is het realiseren van een betere samenwerking zowel met de
ondernemers onderling als met de gemeente en de beleidsmakers, een ruimer draagvlak creëren
en versterken van de lokale handel in sterke kernen.
3. Doelstelling van LEA
De adviesraad zal advies kunnen uitbrengen aan het college, indien deze hierom vraagt. Ook vanuit
de adviesraad zelf zullen er initiatieven kunnen en mogen voorgesteld worden. Er kan bijvoorbeeld
gewerkt worden rond winkelkerngebieden, subsidiereglementen, problematiek rond leegstaande
handelspanden, mobiliteitskwesties…Er wordt dan ook veel input verwacht van de leden.
Bij het verslag van LEA zullen de adressenlijst en de statuten van LEA worden gevoegd.
4. Voorzitter – ondervoorzitter
Er is onduidelijkheid over wie er zich precies kandidaat heeft gesteld. De voorzitter en
ondervoorzitter zullen bij een volgende vergadering gekozen worden.
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5.

Vragen

Er wordt gepolst naar de vergaderfrequentie van de raad. Deze ligt niet vast en is afhankelijk van
eventuele adviesvragen door het college of van de initiatieven van LEA. Er wordt gevraagd om de
vergaderingen zoveel mogelijk op dezelfde plaats te laten doorgaan.
Er worden vragen gesteld over de volksraadpleging. Ongeveer zo’n 1.500 willekeurige mensen uit
Lievegem hebben deze ontvangen. Sowieso kan iedereen die in Lievegem woont, via het eigen
rijksregisternummer de raadpleging invullen via de gemeentelijke website.
Er wordt aangehaald dat de jaarmarkt in Lovendegem, die nu een avondmarkt geworden is, erg
ongelukkig gekozen is. Deze valt een maand voor de braderie van Lievo vzw in de Centrumstraat in
Lovendegem. De standplaatsen zijn op de jaarmarkt gratis en voor de braderie van Lievo vzw
betalend. De affiche en het inschrijvingsformulier zijn gelijkaardig aan dat van Lievo vzw. Er zal
contact worden opgenomen met de voorzitter van de kermis om dit te bespreken en uit te klaren.
Hoe zit het met de Waarschootapp? De bevindingen van deze app waren dat er te weinig van de
mogelijkheden gebruik gemaakt werd. Het is voorzien dat deze app naar een Lievegemapp zal
omgevormd worden. De opmerkingen zullen zeker meegenomen worden. Jonas van Vinckt van
team communicatie is trekker van dit project.
6. Handelaarsenquête
In 2017 werd er reeds een handelaarsenquête rondgestuurd in de gemeente Waarschoot. Naar
aanleiding van de subsidieaanvraag voor de handelaarsenquête, zal deze enquête uitgebreid
worden tot Lievegem. Is het nuttig exact dezelfde mensen in Waarschoot te bevragen en wat zijn de
ervaringen van de mensen uit Waarschoot met deze enquête?
De enquête is relatief eenzijdig, daar enkel de handelaars bevraagd zijn. De enquête kan dan ook
beter uitgebreid worden. Er kan in de enquête bijvoorbeeld ook gepolst worden naar wat de
consument ervaart. Wat wel interessant was, was de evolutie die men uit de resultaten van de
enquête kon afleiden, namelijk dat er weinig jong bloed te bespeuren valt. De enquête kan beter
wat gerichter zijn en wat meer worden uitgebreid.
De resultaten van Waarschoot zullen opgevraagd worden en als basis worden gebruikt voor de
enquête van Lievegem. Welke vragen kunnen er nog bijkomen? Kan de enquête een invloed
betekenen op het meerjarenplan? Het zal moeilijk zijn om resultaten uit de enquête mee te nemen
in het meerjarenplan van de gemeente, omdat de timing erg strak is. eventueel kan er volgend jaar
een aanpassing aan het meerjarenplan worden gevraagd.
Een deel van adviesraad zal zich buigen rond de vraagstelling van de enquête: Patrick Van Aerde,
Karolien Beké, Veerle Schautteet, Frank Van de Velde, Nico De Clercq en Els Baeyens zullen
samen met Rosalie en Tine de vraagstelling van de enquête bekijken.
Er wordt afgesproken op 5 augustus om 20u te Waarschoot.
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Datum volgend overleg:
29/08 20u00 Raadzaal van het gemeentehuis van Zomergem, Markt 1, 9930 Lievegem
Verslag, statuten en ledenlijst worden meegestuurd.
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