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Verslag adviesraad lokale economie 19/04/2017

1.1. Goedkeuring verslag ALE 19/10/2016
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

1.2. Evaluatie ondernemersevent 16/11/2016
In bijlage vinden jullie de evaluatie van de werkgroep en het financieel verslag.
Werden de deelgemeenten Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job evenredig vertegenwoordigd op het event qua
aantal ondernemers? Dit zal nagezien worden op de gastenlijst.
Er wordt overeengekomen om een nieuwe, volwaardige editie te organiseren binnen 2 à 3 jaar. Dan is er een
nieuwe legislatuur en wellicht ook een nieuwe samenstelling van de ALE.
Tussendoor kan er eventueel nog iets kleiners worden georganiseerd. Indien iemand hiervoor ideeën heeft,
graag doorgeven aub.
Ideeën voor het volgende ondernemersevent:
- debat tussen jongere vs oudere generatie.
- voorstelling nieuw gemeentehuis + diensten (tegen 2020)
...

1.3. Verfraaiing /promotie dorpskernen
Voorstel om de toelage voor de kerstverlichting uit te breiden naar andere projecten om de dorpskernen te
verfraaien gedurende de rest van het jaar.
In het huidige subsidiereglement kan dit niet. De wijziging moet dan voor de gemeenteraad gebracht worden.
De toelage voor de kerstverlichting wordt enkel door Sint-Lenaarts volledig gebruikt omdat zij jaarlijks de
kerstverlichting huren. De andere 2 deelgemeenten kopen kerststerren aan.
Wanneer de toelage zou uitgebreid worden naar andere projecten, zou dit in het nadeel van Sint-Lenaarts zijn.
De burgemeester stelt voor om na te gaan of er nog extra bloementorens kunnen geplaatst worden (budget
checken).
Sabine vraagt bij de groendienst de lijst op waar de torens worden geplaatst.
Enkele voorstellen om extra bebloeming te plaatsen:
- aan de nieuwe Ringweg
- op de middeneilandjes van de afritten van de autosnelweg
- hoek Ringweg - Lessiusstraat
- hoek Sluisvijfbaan

- Hoogstraatsebaan - Eester (staat al een bloembak?)
- Mallebaan/Klein Veerle aan de Vistafel.
opmerking: de pijl aan de rotonde met de nieuwe Ringweg vermeld "Brecht", kan hier niet beter "Brechtcentrum" geplaatst worden?

1.4. https://www.brecht.be/werken-ondernemen: volledig? wat mist er ?
verbeterpunten.
- de website wordt niet echt als gebruiksvriendelijk ervaren.
- informatie over industriezones + plan ontbreekt.
- de nadruk ligt op regeltjes en verplichtingen. De gemeente wordt niet echt aangeprezen, de troeven worden
niet uitgelicht.
opmerking: Anneke Lauryssen ontvangt Brechtsnieuws niet. (Bosstraat)

1.5. hinderpremie
Handelaars die hinder ondervinden door werken in hun straat, zullen vanaf 1 juli 2017 automatisch
kunnen rekenen op een hinderpremie van 2000 euro. (hinderpremie A)
Daarnaast zullen handelaars ook nog een premie van 80 euro per dag kunnen ontvangen vanaf de 22ste
sluitingsdag. (hinderpremie B).
Voor de automatisch toekenning van de premies wordt gebruik gemaakt van de gegevens in het GIPOD,
een applicatie waarin gemeenten werken groter dan 50m² registreren, en de kruispuntbank (KBO).
Alle informatie over de voorwaarden waaraan moet voldaan worden, zijn op de website van de gemeente
Brecht samengebracht:
https://www.brecht.be/werken-ondernemen/ondernemen-brecht/ondersteuning/vergoeding-inkomen-bijhinder-wegenwerken

1.6. Rondvraag
- wat moet er gebeuren met de facebookpagina van de adviesraad die naar aanleiding van het
ondernemersevent werd opgestart.
- mening vragen over een komend event
- voorstellen tot sprekers
- link naar het verslag.
- het nieuwe vervoersplan van de NMBS werd voorgesteld. Er is een grote kans dat vanaf december de
Beneluxtrein in Brecht zal stoppen à rato van 1 trein per uur.
De burgemeester vraagt om al eens na te denken wat dit voor opportuniteiten kan brengen voor lokale
ondernemers. Brecht is het eerste station of het laatste station op Belgisch grondgebied.
- Stekelbees vraagt of er een speeltuig kan gezet worden op het terrein van het oude kerkhof.
Achter het voetbalveld staat een schommel, wip en klimrek.

Volgende vergadering : woensdag 18 oktober 2017– 20.00 uur
locatie: firma Larob - Bosstraat 3 - Sint-Lenaarts

