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

1. Infosessie nieuw logiesdecreet 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorwaarden om samen met de Noordertuin een infosessie voor 
geïnteresseerde inwoners te organiseren in het najaar. De locatie is de Hemelhoeve in Brasschaat.  

 communicatie voeren via eigen gemeentelijke kanalen ter promotie van de infosessie 

 opvolgen van de inschrijvingen 

 voorbereiden van eventuele specifieke vragen die bij inschrijving volgen en de opvolging van 
vragen tijdens de sessie 

 aanwezigheid op de infosessie als aanspreekpunt voor je gasten 

 financiële bijdrage (aanbieden van een drankje aan je gasten na de sessie) 

 financiële bijdrage (indien sprekers een vergoeding vragen) 
 
 
 

2. Beeldmateriaal  
 
In mei werd Toerisme Brecht gecontacteerd door een Londens productiehuis in het kader van het European Golf 
Event op de Golfclub Rinckven in Schilde. Het event werd in heel Europa uitgezonden en onze deelname was gratis. 
Hiervoor werd met collegetoestemming beeldmateriaal (verschillende deelgemeenten en bezienswaardigheden) door 
ThreeWay Media. Deze onbewerkte beelden kunnen ook in de toekomst nog worden gebruikt. 
 
 

3. Satellietpunten  
 
Toerisme Brecht werkt dit jaar een plan uit voor satellietpunten toerisme die bezoekers kunnen verder helpen met 
toeristische basisinfo en basisproducten zoals wandelbrochure of knooppuntenkaart. Dankzij dit initiatief kunnen 
bezoekers/toeristen op meer locaties terecht in de verschillende deelgemeenten en op uitgebreidere tijdstippen (ook 
buiten de openingsuren van dienst Toerisme).  
Er werd een selectie gemaakt van potentiële kandidaten op basis van hun link met toerisme, ligging en openingsuren. 
Deze zullen binnenkort een brief krijgen met voorstel tot samenwerking. Toerisme Brecht werkt met de 
communicatiedienst een voorstel uit om de toekomstige huisstijl te bewaken.  



 

Christel informeert bij de Provincie naar regels en mogelijkheden om het internationale i logo te gebruiken. 
 
 

4. Tripadvisor 
 
Christel constateerde dat Brecht ondervertegenwoordigd is op dit belangrijke toeristisch kanaal. Zij zat hiervoor samen 
met de communicatiedienst en dienst lokale economie om de mogelijkheden te bekijken. Hiervoor werd een 
collegenota (CBS 23/07/18) opgemaakt. 
 
 

5. Fietshappening deSchakel 
 
Johan zorgt voor de bewegwijzering (groen en rood). Regina gaat samen met An de doeken hangen en haalt 
materiaal op in Rijkevorsel. Johan brengt materiaal nadien terug. Christel hangt doek aan de Gemeenteplaats en zorgt 
voor de fietsstrookjes (vooral 40-70 km). Helpers de dag zelf: Jef en Regina (klaarzetten vanaf 07.30u.), Johan en 
Ignace (08.00-13.00u.), Christel (hele dag?). Christel stuurt een mailtje voor extra helpers (ook opruimen) en vraagt na 
of Brug 10 die dag zeker gebruikt kan worden. Volgens planning is de Vaarstraat pas vanaf de dag nadien 27/08/18 
onderbroken voor werkzaamheden. 
 
 

6. Heksentocht 
 
In juni was er een bijeenkomst met de groepen ter plaatse om praktische details te bespreken. Er wordt zeker meer 
drank en soep voorzien voor de stand onderweg. De groepen zullen een extra bedanking ontvangen voor hun 
medewerking maar zullen wel zelf hun tentje moeten afbreken. Eric informeert bij de Jeugddraad naar extra groepen 
en helpers. Jef bezorgt nog een plan met aanduiding van de verschillende acts op het parcours. Rik kan helpen bij de 
afpijling van het parcours. Toerisme Brecht krijgt toelating van onroerend erfgoed om de activiteit te organiseren 
volgens bepaalde voorwaarden natuurgebied. 
Christel informeert naar leveranciers banners (3+2 extra) in hetzelfde formaat als die van de Schakel.  
De transactiekost voor boeking via Ticketgang zal door de Adviesraad gedragen worden. De prijs van de tickets wordt 
niet verhoogd. 
 
 

7. Striproute 
 
De stripzuilen zullen net als de boomschors pas tegen het voorjaar 2019 geplaatst worden na goedkeuring 
vergunningsaanvraag. De beschadigde kijkdozen worden wel zo snel mogelijk afgevoerd net als de door 
weersomstandigheden aangetaste info.  
 
Advies : Eerder werd de vraag gesteld om de borduursteen van het fietspad aan de overkant aan te passen 
zodat fietsers makkelijker kunnen oversteken naar het Stripverhalenhuisje. 
Kan de technische dienst dit doen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8. Noordertuin Raad van Bestuur:  
 

 project WOII Kris spreekt Wally aan voor medewerking 

 Route.nl samenwerking blijft volgens huidige voorwaarden verder lopen  

 Opening nieuwe fietsroute vaART 04/07/18  

 Aantal deelnemers in stijgende lijn (+10%) waarvan meeste bezoekers (308) geteld bij Caro’s in 
Brecht 

 
9. Varia 

 

 Jan Aerts (ondervoorzitter Kleipikker vzw) heeft gevraagd of de gemeente Brecht interesse heeft om samen te 
zitten met andere betrokken gemeenten om een eventuele samenwerking in de toekomst te bekijken. Dit is 
vooral interessant omdat het subsidiesysteem bij TPA gewijzigd is waardoor er vooral op grotere projecten 
wordt ingezet plus in hun nieuw strategisch plan voorzien zij de regio Kempen in te delen volgens thema’s 
waarin het klei- en steenbakkersverhaal uitstekend past. De Adviesraad staat hier positief tegenover op 
voorwaarde dat het initiatief om samen te zitten komt vanuit de vzw Kleipikker zelf. 

 Johan kijkt de Dorpswandeling en wandeling Schooldries na. Uilenpad werd reeds gecontroleerd. 

 Waterschade voorraad kelder IKO werd doorgegeven aan de verzekering. Het betreft vooral de 
wandelbrochure Brecht en boek Op Stap met Kik en Eek (75 % is vernield).  
 

 
 
 
Volgende Raad van Bestuur op maandag 03/09/18 om 19.30u.  
 
 
Voor verslag: 
Christel Wilms, secretaris 


