
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

  
 agenda    verslag: Verslag Raad van Bestuur Adviesraad voor Toerisme en Vrije Tijd 

vergaderdatum: 20/02/18 
voorzitter: Jef Verschueren 

verslaggever: Christel Wilms 
 

 aanwezig: 
 
Pierre Franck, Regina Delagrange, Eric Goossens, Ignace de Corswarem, 
Christel Wilms, Jef Verschueren, Kris Kenis, Jean Van Gutshoven, Martin 
Cantryn, Dimitri Helmhout 

   
afwezig met kennisgeving: / 

  
 

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

1. Nieuw bestuurslid 
 
Dimitri Helmhout wordt voorgesteld en aanvaard als nieuw bestuurslid. Ook de andere bestuursleden stellen zich voor 
aan Dimitri. 
 
 

2. Markten 
 
Christel reserveerde reeds dezelfde standplaats als vorig jaar met tentje voor: 

 Pasenmarkt Brecht (02/04/18) helpers: Dimitri, Ignace. Christel en Annemie (kantoor) 

 Jaarmarkt Sint-Job-in-‘t-Goor (13/05/18) helpers: Jef (enkel opstellen en afbreken), ? 

 Pinkstermarkt Sint-Lenaarts ( 21/05/18) helpers: Kris (opstellen), Jef, eventueel Pierre en Regina, Dimitri? 
 
Nieuw concept: minder focussen op verkoop toeristische producten en meer op beleving en marktbezoeker inspireren 
om Brecht nader te ontdekken. 
 
 

3. Heksentocht zaterdag  
 
Locatie bij firma Luckx. Pierre en Regina stemmen dit nog verder af met Sonja. 
Kris informeert bij de touwtrekkers (Vandakker) of zij interesse hebben. 
Deelnemende groepen: Rik, Manuel, Heemkring Edegem, dansgroep Syrah, groep met Angelique (camping het 
Veen) en zusjes Van Camp, Brechts Kindertheater, An (losse heks), groep Koen (?), Marcel en Ignace (parking), Eric 
(drankstand met huifkar). 
Christel doet een oproep naar de verenigingen voor extra helpers en dient een aanvraag in bij Kempens Landschap 
(via Interne Zaken) en de Beheerscommissie Brechtse Heide (via Sabine van Eester). Ze informeert ook naar de 
voorwaarden tot boeking van foodtruck, koopt 10 led-hoofdlampen aan voor medewerkers opstellen en afbreken en 
informeert naar prijzen banner voor duurzame promo in de verschillende deelgemeenten. 
Regina maakt een draaiboek voor de nieuw op te richten werkgroep ‘Heksentocht’. Voorstel eerste vergadering begin 
juni. 
 



 

 
 

4. Fietszoektocht 2018 
 
De fietszoektocht van ongeveer 20 km wordt momenteel uitgewerkt i.s.m. Erfgoed en de balie. Thema dit jaar: 
Kempuseum en lancering boek over de geschiedenis van Brecht. Deelnemen kan van mei tot en met september. 
 
 

5. Striproute 
 
De locatie aan het station wordt opnieuw opgefrist door het plaatsen van stripzuilen en een banner ter vervanging van 
de kijkdozen en het houten infobord die onder invloed van het weer beschadigd zijn. Regina heeft de sleutel van het 
poortje voor eventuele werken ter plaatse. 
Jef bekijkt hoe de graffiti in het houten huisje verwijderd kan worden (wegschuren ?). Om het probleem met het vaak 
te lange (natte) gras aan te pakken zal er in het stuk met de stripzuilen en toegang tot huisje boomschors worden 
aangebracht omzoomd met ecoband (uit gerecycleerd materiaal). Toelating hiervoor wordt gevraagd aan de eigenaar 
Jean Van Gutshoven en grondgebiedzaken. Jef bezorgt hiervoor een ontwerp met gebruikte materialen. 
Jean haalt nogmaals het probleem aan van de beperkte opening van het toilet aan het station.  
Eerder werd ook 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 ? 
 
 

6. Nieuw logiesdecreet 
 
In het kader hiervan werd op de Raad van Bestuur beslist om een intergemeentelijke infosessie te organiseren. 
Er is nog geen datum bekend. 
 
 

7. 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).  
De Adviesraad Toerisme verleent positief advies voor het oprichten van satellietpunten. 
 
 

8. Varia 
 

 Jean informeert naar de camperplaatsen omdat hij regelmatig opmerkt dat bezoekers van het GC geen 
parkeerplaats vinden doordat er 4 à 5 plaatsen worden ingenomen door campers. Hij vraagt ook of er een 
locatie is mét voorzieningen voor campers. 

 Dimitri stelt voor om te informeren of er tijdens pasenmarkt gewerkt kan worden rond de Pokémonhype. 
Hijzelf en Christel onderzoeken dit verder. 

 
 
 
Voor verslag: 
Christel Wilms, secretaris 


