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aanwezig: Eline Peeters, Jef Verschueren, Christel Wilms, Walter Clement, Johan Resseler,
Eric Goossens, Ignace De Corswarem
afwezig: Koen De Voecht, Willem Verheyen, Dimitry Helmhout, Gert Cornelis, Kurt
Groenweghe, Nicole Moeyaert

Christel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Agenda:

1. Nieuw adviesraad voor toerisme
Vorig jaar is de gemeente gestart met het uniformiseren van de adviesraden. De statuten werden reeds
goedgekeurd. Voortaan zal de adviesraad niet meer bestaan uit een raad van bestuur en algemene
vergadering doch slechts 1 entiteit vormen.
Volgende leden gaven reeds ontslag om diverse redenen: Jean Van Gutshoven, Martin Cantryn,
Thomas Van Wesemael, Aloïs Brosens, Lia Herrijgers, Gilberte Wils, Bart Van Camp, Angelique Van
den Boogaard, Monique Waeber, Louis Stenten, Karin Van Hoffelen, Daan De Veuster. Drie nieuwe
kandidaten boden zich aan, waarvan enkel Willem Verheyen reageerde op het vergaderverzoek.
Huidige voorzitter Jef Verschueren is niet langer kandidaat voorzitter. Walter Clement stelt zich hiervoor
kandidaat.
Aangezien niet iedereen aanwezig kon zijn zal de definitieve ledenlijst toegevoegd worden en de functies
toegewezen bij de volgende vergadering op 16/03/22.

2. Jaaractieplan 2022 (zie bijlage)
Toerisme Brecht zal in 2022 enkel intekenen voor de jaarlijkse bijdrage basiscampagne bij TPA,
zijnde 1750 euro. Dit valt niet onder budget van de adviesraad voor toerisme.
Indien we zelf een route herwerken of inrichten kunnen we deze ook in de kijker zetten met
persaandacht.
Begin februari was er een opportuniteit om promotie te maken voor de GR5 route in onze
gemeente via sponsoring van een reisjournaliste die de volledige route loopt.

We gaan onze routes optimaliseren en aanpassen waar nodig (bewegwijzering, traject, beleving).
We bekijken hoe we deze in de toekomst zullen aanbieden. Hiervoor zullen we de werkgroep
routes opnieuw activeren. Dit project heeft o.a. vertraging opgelopen door het dossier
Bergeyckse bossen dat al van voorjaar 2021 ter ondertekening ligt bij de bevoegde minister. ANB
heeft onze inhoudelijke medewerking gevraagd voor de infopanelen Bergeyckse bossen/De
Merel. Hiervoor zal ook contact worden opgenomen met Danny Goris wiens vader ooit
boswachter was voor de Bergeyckse bossen. Johan adviseert om de panelen te plaatsen langs
de Vraagstraat bij de andere borden aan de inkom van de Poppelaer.
Na het succes van ‘Toerisme Trakteert’ met wandelroutes vorig jaar zullen we een dergelijke
actie met cadeaubonnen opnieuw inrichten. Deze keer met fietsroutes in de zomerperiode.
Het boekje Beleef Brecht is aan een update toe. Best om dit ook zo digitaal mogelijk te maken, dit
wordt verder bekeken i.f.v. nieuwe website gemeente en citymarketingplan. Het blijft wel nodig een
alternatief te voorzien in print voor de niet-digitale doelgroep.
Kurt stelde vorige vergadering voor om opnieuw een soort opening toeristisch seizoen te organiseren.
Dit kan mogelijk gecombineerd worden met een opening of inhuldiging van bijv. de Bergeyckse bossen
of een nieuwe route.
Als winterwandeling kan de samenwerking met de Sint-Michielsstappers bekeken worden of een eigen
wandeling in de Bergeyckse bossen. We hebben daarvoor 350 euro budget via de Noordertuin van
Antwerpen.
Walter stelt voor om een werkgroep op te richten om 400 jaar overlijden Lessius (voorjaar 2023) te
herdenken. Christel heeft hiervoor reeds voorbereidende gespreken gehad met Jef, de gemeentelijke
erfgoedexpert.

3. Huishoudelijk reglement
Er is vanuit de gemeente een sjabloon aangeleverd. Dit wordt toegevoegd aan het verslag met
de vraag om dit rustig na te lezen en eventuele opmerkingen, aanpassingen en vragen binnen de
10 dagen terug te mailen.

4. Project brug 11
De gemeente dient eind februari een definitief dossier in bij het corona-herstelfonds. Het gaat
hierbij om het inrichten van een groene ontmoetingsplek en recreatief overstappunt aan het
kanaal bij brug 11.
De Adviesraad gaat akkoord om een financiële bijdrage te doen van 3 jaar gemeentelijke toelage
met een totaal van 7500 euro. Het is een interessant toeristisch-recreatief project en een
meerwaarde voor de omgeving voor de eigen werking is er genoeg reserve.

5. Leaderproject (h)Oogverblindend landschap
Dit is een project van Regionaal Landschap de Voorkempen i.s.m. met de Noordertuin van
Antwerpen en Thomas More. Het omvat o.a. een uitgebreide fietsroute langs 4 landschapstypen
met voor elk type een wandellus. Toerisme Brecht is blijven ijveren voor een wandellus
kleilandschap in Brecht i.p.v. in Malle dat geen deel uitmaakt van de Noordertuin. Uiteindelijk
werd er op het laatste moment gekozen voor domein De Leeuwerk. Nog voor de zomer zal
Thomas More daar i.s.m. Regionaal Landschap een observatie/belevingspunt realiseren.

6. Striproutelocatie station
Na herhaaldelijk vandalisme aan o.a. het schuilhuisje en het feit dat Jean Van Gutshoven
(eigenaar van het terrein) niet langer lid is van de Adviesraad voor toerisme werd er tijdens de
laatste vergadering geadviseerd om deze locatie op te doeken.
Ondertussen werden de leveranciers/sponsors gecontacteerd. Enkel Primewood wenst het huisje
te recupereren, zij zullen dit afbreken en ophalen binnen de maand. De rest zal afgebroken
worden door onze technische dienst. Hiervoor werd contact opgenomen met Guy Verlinden.

7. Varia
Walter stelt voor om een uitstap met de leden te doen zoals dit vroeger jaarlijks werd gedaan
toen de adviesraad nog VVV Brecht was. Dit zal gratis zijn voor de leden en betalend voor hun
partner. Hiervoor zal 500 euro budget worden voorzien. Leden mogen zelf voorstellen indienen.
Ook het voorstel om het Vlinderpaleis te bezoeken met gids blijft gelden, weliswaar pas vanaf het
najaar o.w.v. beschikbaarheid.
Johan wijst erop dat De Leeuwerk 2 putten telt die grenzen aan privédomein en waar dus niet
rond gewandeld kan worden terwijl dit noordelijk stuk mooi is om te wandelen. Kan onderzocht
worden of er een samenwerking met Kempens Landschap of ANB mogelijk is om de
toegankelijkheid uit te breiden ? Eline stelt voor om hiervoor een werkgroep op te starten i.s.m.
Regionaal Landschap.
Eric informeert naar het standpunt van de gemeente inzake het plaatsen van extra windmolens in
een plattelandsgemeente. De adviesraad voor toerisme kan hiervoor ook een advies uitbrengen.

Volgende vergadering 16/03/22 om 19.30u. in GC Jan vander Noot.

Voor verslag:
Christel Wilms, secretaris

