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

1. Voorstelling en aanvaarding van nieuwe bestuursleden: Walter Clement en Karin Van Hoffelen.
Iedereen stelt zich kort voor en licht zijn of haar link met toerisme toe.

2. Nieuw bestuur: wederzijdse verwachtingen
Het bestuur is volop bezig met de opmaak van de beleidsverklaring. In 2019 zoal voor toerisme de focus vooral liggen
op 75 jaar bevrijding WOII. De algemene lijn om toerisme en evenementen samen te voegen is om te werken aan de
merknaam ‘Brecht’. Door evenementen en activiteiten te organiseren wil Brecht haar troeven in de kijker zetten en
tonen dat Brecht leeft en terecht trots kunnen zijn op onze gemeente.
Johan beaamt dat dit in lijn is met de visie van de Adviesraad voor Toerisme. Reeds in 1993 stond dit in de statuten
van de toenmalige vzw VVV Brecht.
Eline licht toe dat de Adviesraden na 1 jaar geëvalueerd worden op hun werking, de wetgeving is de laatste jaren
gewijzigd en de verplichting van adviesraden valt weg (m.u.v. Gecoro). Het bestuur gaat na of bepaalde adviesraden
samen gevoegd kunnen worden en er zal voortaan gewerkt worden met projectgroepen.
Adviesraden worden gestimuleerd om mee onderbouwd advies te geven.
Zowel het bestuur als de adviesraad voor toerisme hechten belang aan een goede communicatie en wisselwerking.

3. Samenwerkingsverband Noordertuin van Antwerpen
De Adviesraad voor Toerisme adviseert om deze samenwerking voort te zetten om bovenlokale projecten te
realiseren. Wel moet er hierin gestreefd worden naar zichtbaarheid en resultaatgericht werken.
Eline kijkt na of de overeenkomst voor de volledige komende legislatuur geldt en of er mogelijkheid is om indien nodig
de overeenkomst eerder te beëindigen.
De gemeente heeft ook een samenwerkingsverband met Toerisme Provincie Antwerpen, meer bepaald regio
Kempen. Hierin komt Brecht niet altijd voldoende aan bod en daarom is de bovenlokale samenwerking met de
Noordertuin een belangrijke aanvulling. Christel bezorgt de bestuursleden het nieuwe strategisch plan van TPA.

4. De Schakel: afvaardiging
Na de ontslagname van Regina Delagrange uit de Adviesraad is er een nieuwe afvaardiging nodig voor de Schakel.
Johan Resseler zal haar opvolgen met goedkeuring van de Adviesraad. Hij is zelf ook al jaren actief bezig met de
Schakel en was tot vorige editie tweede man. Er is dus ook een nieuwe tweede man nodig. Voorlopig zijn er geen
kandidaten binnen de adviesraad. Jef en Dimitri gaan naar de eerste vergadering 03/04/19 omdat Johan verhinderd is.
Er wordt een oproep gedaan naar medewerkers voor het afpijlen vooraf het evenement, weghalen pijlen nadien,
ophalen materiaal en ondersteuning tijdens de Schakel op 25/08/19 zowel in de voor- als namiddag.

5. 75 jaar bevrijding WOII
Er is reeds een basisprogramma uitgewerkt door de projectgroep. Zie bijlage. In de projectgroep zitten de diensten
Toerisme en Erfgoed, oorlogsdeskundige Wally Schoofs en de oud strijdersverenigingen. Extra geïnteresseerden zijn
welkom. Er werd een oproep gelanceerd tot het delen van verhalen en voorwerpen gelinkt aan WOII. Verder is de
gemeente via TPA ingestapt in het overkoepelende project Liberation Route Europe. Provincie Antwerpen ontwikkelt
in dit kader een brochure, app, fietsroute en er zal in elke deelnemende gemeente een infobord komen op een
relevante locatie. De kosten voor het bord (vermoedelijk rond de 1.500 euro) en de plaatsing ervan zijn voor rekening
van de gemeente. Tekst en vormgeving worden gerealiseerd door Geheugen Collectief. De Adviesraad keurt de
kosten voor het bord goed en kiest voor een QR-code voor de vertalingen (Frans, Engels, Duits).
De locatie voor het bord is de Kloosterstraat in Sint-Lenaarts o.w.v. de frontlinie en het incident met een bekende
vermiste oorlogskunstenaar. Omdat er pas volgend jaar een fietspad aangelegd wordt, zal om veiligheidsredenen het
bord tijdelijk geplaatst worden bij fietsknooppunt 97 in de buurt.
Zowel de duidelijke opdeling in 2 zones als het verhaal van de oorlogskunstenaar en het passeren van de
bevrijdingscolonne bieden vele mogelijkheden tot samenwerking met scholen, dienstencentra, woonzorgcentra, IKO,
handelaars en burgers. Naast de officiële herdenkingsmomenten zal er een tentoonstelling en een
bevrijdingsweekend met gegidste activiteiten georganiseerd worden. Er moet ook aandacht besteed worden aan
conservering van verhalen en ervaringen (schrift, audio of beeld), deze kunnen nadien worden ingezet in het
Kempuseum.

6. Heksentocht
Christel informeert naar de stand van zaken van de werkgroep Heksentocht. Hier werd nog geen actie ondernomen.
Dimitri en Thomas zullen als eerste stap de groepen contacteren om een definitieve datum vast te leggen (12 of 26
oktober). Er is ook nog geen locatie. Eric informeert of de schuur van Danny Matthijssen gebruikt mag worden. Er
moet ook nagegaan worden of er in de bossen daarachter gewandeld kan worden.

7. Update routes en wandelbrochure

Johan heeft de wandelingen nagekeken. Bij de Merel is de beschrijving onduidelijk en klopt het plan niet helemaal. Hij
heeft dit aangepast zodat dit mee kan worden genomen bij de herdruk na waterschade.
Hij ziet ook potentieel in het gebied tussen Vijfgezusterslaan en Cambeenbos/Tremelheide voor een nieuwe
wandeling.

8. Satellietpunten
De drie punten nl. B&B Heimdall, Brechtse Yachtclub en Camping het Veen kunnen opstarten in mei.
In april worden de toeristische brochures voor het komende seizoen geleverd, de folderrekken staan klaar bij de
technische dienst en de stickers met internationale ‘I’ werden geleverd.
Jef stelt voor om eventueel ook de Sporthal te betrekken als infopunt omdat na het station dat de eerste plaats met
horecagelegenheid is waar toeristen na het station voorbij komen.

9. Fietszoektocht

Op vraag van Marc Van Dijck verkoopt Toerisme Brecht de fietszoektocht Oelegem-Brecht.
Deze zoektocht lijkt sterk op die van Brecht en loopt over dezelfde periode. Vermits we ook al een paar jaar de
zoektocht van VTB-Kultuur is het beter om onze fietszoektocht te bewaren voor een latere editie om concurrentie te
beperken.

10. Varia

Eric oppert dat er nood is aan meer inspraak van de inwoners o.a. bij de ontwikkeling van de stationsomgeving. Hij
informeert ook naar wat er uiteindelijk gebeurt met de verzamelde info rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en
omgevingsanalyse. Eline licht toe dat het nieuwe bestuur het ook belangrijk vindt om de inwoners meer inspraak te
geven en dat er momenteel druk wordt gewerkt aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan en mobiliteitsplan. Er wordt
daarbij rekening gehouden met eerdere bevragingen en onderzoeken zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
en omgevingsanalyse.
Martin stelt voor om de dag van de bevrijdingscolonne de huizen te laten bevlaggen en indien mogelijk ook voor
Canadese en Amerikaanse vlaggen te zorgen. Verder kunnen bijv. de oude 105 en 155 mm (kanonnen) in Brecht op
gesteld worden. Christel informeert bij Gunfire en Guido van de Noordertuin. Het Rode Kruis inschakelen voor oude
materialen en uniformen ? Christel informeert bij hen en ook bij Wally Schoofs.

Volgende Raad van Bestuur op woensdag 08/05/19 om 19.30u. in het GC Jan vander Noot.
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