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Verslag adviesraad lokale economie 18/10/2017

1.1. Goedkeuring verslag ALE 19/04/2017
Er waren in het verslag van 19/04/2017 nog wat losse eindjes die moesten nagekeken worden:
- 1.2 Evaluatie ondernemersevent 16/11/16 : aantal ondernemingen + verdeling per deelgemeente?
- 43% van de aanwezigen was van Sint-Lenaarts of 40 ondernemingen
- 26 % van de aanwezigen was van Sint-Job-in-'t-Goor of 23 ondernemingen
- 31% van de aanwezigen was uit Brecht of 28 ondernemingen.
- 1.3 Verfraaiing/promotie dorpskernen
er werd geen antwoord bekomen van de groendienst voor wat betreft de lijst waar de torens geplaatst
worden.
Dit zal nog eens op de werkvergadering van het college worden geplaatst.
1.6 rondvraag: nieuw vervoersplan NMBS - opportuniteiten voor Brecht?
De Beneluxtrein zal onder voorbehoud op 5/2/18 of op 8/4/18 door Brecht komen te rijden.
Er zullen 22 treinen vertrekken vanuit Brecht naar Antwerpen waarvan er 16 doorrijden naar Mechelen
en Brussel en andersom ook 16 naar Breda - Nederland doorrijden.

1.2. Omgevingsanalyse
Introductiefilmpje VVSG i.v.m. de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WFkOdjAHTx0
Opdracht aan de adviesraad was:
Kiest 5 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die jouw adviesraad belangrijk vindt. Kies max. 2 doelstellingen
per pijler. Bekijk per doelstelling welke rol de gemeente kan spelen in het behalen van de doelstelling.
Formuleer de acties zo concreet mogelijk.

Actie : In kaart brengen, stimuleren en faciliteren van de integratie van het bijzonder onderwijs in de nijverheid.

Actie 1: Installatie van meer laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsen in de hele gemeente.
Actie 2 : sensibiliseren van ondernemingen rond energiebesparende maatregelen.

Actie 1: Door de komst van de Beneluxtrein zullen er meer inwoners aangetrokken worden.
Bijkomende woningen creëren en stimuleren dat er dicht bij huis kan gewerkt worden. Dit met aandacht voor de
open ruimte en de mobiliteit.
Actie 2: Het is een vaststaand feit dat onze bevolking stilaan vergrijst.
Het principe levenslang wonen verdient meer aandacht vermits de plaatsen in rust- en verzorgingstehuizen
beperkt zijn en ouderen ook graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alternatieve vormen zoals
kangoeroewoningen en assistentiewoningen dienen daarom zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund te
worden vanuit de gemeente.
actie 3: De woningkwaliteit dient nauwgezet gemonitord te worden zodat elke Brechtse inwoner op een
waardige manier kan wonen. Hierbij moet men ook oog hebben voor betaalbaar wonen.

Actie 1: op een meer transparante manier de toewijzing van aanbestedingen organiseren.
Lokale bedrijven meer betrekken bij aanbestedingen.
Door het delen van kennis in beide richtingen: enerzijds ervoor zorgen dat de gemeente op de hoogte is van
welke ondernemingen in aanmerking komen om aangeschreven te worden en anderzijds de ondernemingen
meer op de hoogte houden van welke aanbestedingen lopende zijn zodat ook bedrijven die niet aangeschreven
werden, de mogelijkheid krijgen om in te tekenen op de aanbesteding.
In het kader van duurzaamheid en ecologische voetafdruk Brechtse bedrijven hoger quoteren dan bedrijven die
verder gelegen zijn.

Actie: Om de sfeer in de handelscentra te optimaliseren zodat consumenten er graag vertoeven, zijn er 2
voorwaarden waarop ingezet dient te worden nl.
- zorgen voor een verhoogd veiligheidsgevoel bij alle burgers
- zorgen voor een propere en nette omgeving waar geen plaats is voor sluikstorten en beroep wordt gedaan op
het verantwoordelijkheidsgevoel van zowel handelaars als burgers.

1.3. Ondernemersevent 2018: eerste gedachtenwisseling
Er wordt besloten om het ondernemersevent nog een jaartje uit te stellen naar 2019.
Het project bewegwijzering industriezones dient opnieuw opgestart te worden.

1.4. recente inbraken in onze gemeente
De inbraken zijn begonnen in Brecht maar zijn dan naar kloosterveld verschoven. De burgemeester licht toe dat
we momenteel nog licht onder de cijfers van 2016 blijven. Een nieuw fenomeen is echter dat waar vroeger de
inbraken zich meer in de winter voordeden, er nu een stijging vast te stellen is in de zomerperiode. Dit is een
algemeen fenomeen, dus niet enkel wat bedrijven betreft.
Bedrijven kunnen de politie op locatie advies laten geven i.v.m. inbraakpreventie.
De vraag wordt gesteld of BIN-Z nog werkt want er werd geen enkele oproep ontvangen na de inbraken.

1.6. Rondvraag
-

Volgende vergadering : woensdag 18 april 2018– 20.00 uur
locatie: firma Larob - Bosstraat 3 - Sint-Lenaarts

