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 aanwezig: 
 
Eline Peeters, Jef Verschueren, Christel Wilms, Walter Clement, Johan Resseler, 
Kurt Groenweghe 

   
afwezig: Eric Goossens, Dimitry Helmhout, Ignace De Corswarem 

  
 

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

1. Jaaractieplan 2022 voorbespreking 
 

De Adviesraad zal in 2022 enkel intekenen voor de basiscampagne bij TPA, zijnde 1750 euro. 
In 2021 werd er ruim ingezet op aanvullende promotie zoals Libelle najaarscampagne en 
Wandelspecial NL i.s.m. TPA en eigen promotie in Fietsen in en om de Antwerpse Kempen. 
Indien we zelf een route herwerken of inrichten kunnen we deze ook in de kijker zetten met 
persaandacht. 

 
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. 

 
Na het succes van ‘Toerisme Trakteert’ met wandelroutes dit jaar zullen we een dergelijke actie 
met cadeaubonnen opnieuw inrichten. In 2022 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 stelt 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. 
 
Activiteiten organiseren blijft onzeker o.w.v. covid. 
 
 
 



 

 
2. Project brug 11 

 
De gemeente dient eind november een projectvoorstel 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. 
Het is een interessant toeristisch-recreatief project en een meerwaarde voor de omgeving. 
Kurt stelt voor om Jos Janssens te contacteren i.v.m. de militaire relicten ter plaatse (o.a. bunker) 
en deze mee op te nemen in borden.  

 
3. 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 wordt er geadviseerd 
om deze locatie op te doeken.  

 
4. Nieuwe adviesraad kandidaten 

 
De bestuursleden wordt gevraagd of ze in de nieuwe adviesraad voor toerisme blijven zetelen. Er 
zal ook een mail worden gestuurd naar de vroegere algemene leden met dezelfde vraag. De 
aanwezige leden bevestigen hun kandidatuur. 
 

 
 

5. Varia 
 
Jean Van Gutshoven, Martin Cantryn, Karin Van Hoffelen en Thomas Van Wesemael hebben 
hun ontslag als bestuurslid ingediend. Gilberte Wils neemt ontslag als algemeen lid. 

 
 
 
 
Voor verslag: 
Christel Wilms, secretaris 


