VERSLAG VERGADERING 24.09.2014 LEM
Aanwezig: Luc Vandenheede, Francis Van Mol, Chris Van Cauwenberghe, Erwin Van Heesvelde, Hilde
De Boever, Sven De Groote, Wim De Koker, Bart De Buck
Verontschuldigd: Caroline Croo, Bart Daneels, Katrien De Coensel, Kevin Haegeman, Willem
Waeterloos, Andries Gryffroy, Koen Leurquain
Afwezig: Lena De Smaele, Wim Van Heesvelde, Christophe Fontaine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Evaluatie algemene vergadering 10.06.2014
Iedereen is het erover eens dat het de best geslaagde activiteit was sinds het bestaan van de LEM
door goede locatie, goede interessante spreker en goede catering.
Er waren ongeveer 150 aanwezigen ( absoluut record ) en eigenlijk is dit de maximum capaciteit die
we aankunnen ( bij volgende AV een stop plaatsen op 150 deelnemers ). Financieel is er ook een
evenwicht oa door de sponsoring van Eandis en de goedkope zaal + consumpties
Er wordt even nagedacht over een mogelijke locatie voor volgend jaar maar veel zal afhangen van de
spreker ( Marc Coucke …)
2. VOKA
De vergadering is het er unaniem over eens dat Voka Oost-Vl eigenlijk grote bedrijven wenst aan te
spreken. Dit is onze doelgroep niet .
We gaan dan ook niet in op de uitnodiging om een bedrijvencluster te organiseren in samenwerking
met Voka.
Voorzitter zal Voka inlichten.
3. Netwerkevenent VZW AZO’s 16.10.2014
De vergadering is het erover eens dat de aanpak van VZW AZO’s om een event te organiseren nogal
dwingend is naar LEM toe.
Nochtans is de Heer Verstraeten al goed ingelicht dat we niet automatisch deelnemen aan alle
activeiten.
Gezien vakantieperiode heeft voorzitter toch akkoord gegeven om passief mee te werken aan het
event van 16.10.2014 ( oa vermelding op uitnodiging ).
Een aantal bestuursleden zullen aanwezig zijn op het event. Hilde De Boever verdeelt uitnodigingen.
4. Uit LIEFDE VOOR DE MIDDENSTAND
Zal terug georganiseerd worden op 06.02.2015.
Zelfde werkgroep als vorig jaar zal de activiteit organiseren. Er wordt wel gevraagd om een goede
budgettering te respecteren.

5. Aanpassing marktreglement
Schepen Van Heesvelde deelt de voornaamste wijzigingen mee en vergadering kan zich hiermee
akkoord verklaren. De aanpassing moet ook nog besproken worden in de marktcommissie.
Misschien is het logischer om eerst de marktcommissie haar advies te vragen en nadien goedkeuring
door LEM.
6. Budget bewegwijzering KMO zones
Schepen Van Heesvelde deelt mee dat dit opgenomen wordt in de begroting 2015.
De benaming zoals voorgesteld door LEM zal gevolgd worden.
Francis Van Mol vraagt aandacht voor de verkeerssituatie. Hij merkt op dat sommige vrachtwagens (
waarschijnlijk gestuurd door GPS ) niet doorkunnen onder de brug op de Geraardsbergsesteenweg
en dat dit voor gevaarlijke verkeerssituatie zorgt.
Kan hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden ?
7. Uitbating Gemeenteplein Melse Feesten
Schepen Van Heesvelde legt het principe uit van de uitbating van de togen. Alle mogelijke
organisaties kunnen in principe een toog uitbaten , dus ook LEM.
Vergadering merkt op dat de kermis eigenlijk beter zou georganiseerd worden door een feestcomité
(VZW) in samenwerking met de gemeente.
Zou voor de gemeente een vast budget betekenen en ook de handelaars zouden kunnen meewerken
( naar voorbeeld van Oosterzele ).
Het kunst en vliegwerk ivm sponsoring ( dit jaar de Melse banken ) mag zich niet herhalen en zal niet
steeds lukken.
8. Varia
-

De statuten zullen toegepast worden ivm de aanwezigheden op de vergadering.
Sven De Groote zal LEM vertegenwoordigen op vergadering van MIB op 04.11.2014
Handelaars die beschikken over informatieschermen zullen gevraagd worden om
gemeentelijke info op hun scherm te plaatsen indien technisch mogelijk

9. Datum volgende vergadering
Woensdag 12.11.2014 om 20 uur op gemeentehuis. Noteer dit alvast in je agenda

Secretaris a.i.
Luc Vandenheede

