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Minister Bourgeois keurt 9 toeristische projecten goed
Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor toerisme, heeft 9 toeristische projecten
goedgekeurd. Toerisme Vlaanderen heeft niet alleen de taak om Vlaanderen als
vakantiebestemming te promoten maar helpt ook graag mee aan de uitbouw van
waardevolle toeristisch – recreatieve projecten, onder meer door financiële ondersteuning
te bieden aan vernieuwende toerismeprojecten.
“Dergelijke projecten moeten een directe meerwaarde bieden voor het toerisme in
Vlaanderen en aansluiten bij mijn toeristisch beleid,” verduidelijkt minister Bourgeois.
“Bovendien moet het project bij voorkeur op Vlaams of regionaal niveau van belang zijn.”
De goedgekeurde projecten in een notendop:
1. Watererfgoed Vlaanderen vzw: Onderzoek watererfgoed en watertoerisme
Dit toeristisch project heeft als doel het inventariseren en vooral toeristisch ontsluiten
en promoten van al het Vlaamse watererfgoed. Bedoeling is dit alles te bundelen in een
omvattende, professionele en aantrekkelijke Vlaamse Watererfgoedgids: een
toeristische gids, leesbaar voor een breed publiek.
2. Vzw Horizont (Limburg): Socio-cultureel project
Met dit project wil de vzw Horizont groepsvakanties voor sociaal achtergestelde groepen
in Vlaanderen promoten. Bedoeling is in Limburg, en bij uitbreiding in Vlaanderen,
betaalbare groepsarrangementen uit te werken op maat van armoedeverenigingen,
sociale – en welzijnsorganisaties. Dankzij dit project kan een doelgroep bereikt worden
die nu moeilijk bereikbaar is.
3. Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw: Ondersteuning kleine logiesuitbaters en
marketing
Het nieuwe logiesdecreet is sinds januari 2010 van toepassing. De vzw
Plattelandstoerisme wordt dagelijks geconfronteerd met vragen, problemen en
knelpunten bij de vergunningsaanvraag. Daarom is er nood aan marketingondersteuning
en begeleiding van ondernemers van kleinschalige logiesuitbatingen naar aanleiding van
die nieuwe regelgeving.

4. FBAA West-Vlaanderen vzw (Belgische Federatie van Autobus – en
Autocarondernemers) (West-Vlaanderen): Uitbouw pilootproject experience labs
Autocarreizen zijn een belangrijke activiteit op toeristisch vlak in Vlaanderen, zeker voor
senioren. Deze reizen zijn niet meer voldoende afgestemd op de belevingseconomie:
Vandaar de ontwikkeling van het concept ‘Experience Labs’: dit concept heeft als
doelstelling als creatief testlabo te fungeren voor trendsettende autocarbelevingen van
de toekomst. Een eerste concreet project voor Experience Labs is dan ook de uitbouw
van dergelijke autocarbeleving in het kader van de herdenking van WO I.
5. Grote Routepaden vzw: Coördinatie Grote Routepaden-wandelnetwerk
De Grote Routepaden vzw wil het verblijfstoerisme in Vlaanderen stimuleren door Grote
Routepaden-wandelarrangementen aan te bieden. Dit principe van lange
afstandswandelen doorkruist tal van toeristische regio’s en laat de wandelaar
kennismaken met de cultuurhistorische, natuur – en landschappelijke elementen van de
regio. Dit wandelnetwerk overstijgt de
plaatselijke wandellussen en
knooppuntennetwerken. Bedoeling van het project is het wandeltoerisme, en specifiek
het Grote Routepaden-netwerk in Vlaanderen te gaan promoten.
6. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Mechelen vzw (Antwerpen): Coördinatie
publiekswerking Kazerne Dossin
In juni 2012 gaat Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over
Holocaust en Mensenrechten in Mechelen open. Deze opening biedt opportuniteiten
voor het herdenkingstoerisme in Vlaanderen en ver daarbuiten. De vzw Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer Mechelen (VVV) wil daarom een aantrekkelijk en duurzaam
onthaal uitbouwen voor de Vlaamse en buitenlandse bezoeker van Kazerne Dossin.
7. Sportmuseum Vlaanderen vzw (Vlaams-Brabant): Promotie van het Sportimonium
Dit toeristisch project wil het Sportimonium op het Bloso-domein in Hofstade gaan
promoten als toeristische trekpleister binnen de Groene Gordel. De verdere uitbouw
van de toeristische werking en de continuïteit van het toeristisch onthaal staan hierbij
centraal.
8. Unizo vzw: Ontwikkeling van een innovatieprogramma voor de toeristische sector
Dit toeristisch project beoogt het stimuleren van innovatie bij ondernemers door middel
van de ontwikkeling van een innovatieprogramma voor de toeristische sector. Concreet
betekent dit het ontwikkelen van vormingsmodules voor ondernemers en bedrijven,
zodat ze kunnen inspelen op de snel veranderende economische en toeristische
omgeving.

9. Toerisme
provincie Antwerpen
vzw
wandelproduct in de provincie Antwerpen

(Antwerpen):

Projectcoördinatie

De vzw Toerisme provincie Antwerpen wil haar wandelnetwerkaanbod verder gaan
uitbouwen en promoten. Dit moet leiden tot het uitrollen van wandelnetwerken op
basis van knooppunten in de hele provincie. In totaal 11 netwerken zouden tegen einde
2012 operationeel moeten zijn.

Meer info?
Ellen Devriendt (raadgever communicatie minister Bourgeois):
02/552 69 16 – ellen.devriendt@vlaanderen.be

