R E CR E A T I E

Nieuws uit de recreatiesector
Er heeft dit najaar weer heel wat bewogen in de recreatie- en toerismesector. We geven u
een selectie van de belangrijkste nieuwigheden en veranderingen in de domeinen, in de
wetgeving …
Persmededelingen
Jeugdhostels
In het kader van de inhaalbeweging
jeugdverblijfsinfrastructuur keurde de
Vlaamse regering op vrijdag 20 juli
2012 het realiseren van het jeugdhostel
in Lier goed, en hechtte ze haar goedkeuring aan het bestek.
Ook de realisatie van het jeugdhostel
Bruegel in Brussel werd goedgekeurd,
samen met het bestek ‘Verbouwing en
uitbreiding van jeugdherberg Bruegel
in Brussel - Perceel Ruwbouw en
Afwerking’.
Besluit m.b.t. toeristische logies en
reisbureaus
De Vlaamse regering wijzigde principieel verschillende besluiten over toeristische logies en het statuut van de
reisbureaus. Het gaat om wijzigingen
in de regelgeving rond de brandveiligheid van toeristische verblijven, de subcategorie ‘trekkershut’ binnen de categorie vakantielogies werd geschrapt en
er werd een en ander gewijzigd in de
reisbureauregelgeving, naar aanleiding
van het decreet over het statuut van de
reisbureaus.
Belgen ondernemen 154 miljoen daguitstapjes per jaar!
Volgens het onderzoeksbureau WES
gingen alle Belgen samen in de periode april 2011 tot maart 2012 maar
liefst 154 miljoen keer op daguitstap.
Gemiddeld gaf elke dagtoerist per uitstapje ongeveer € 24 uit. Een eenvoudig rekensommetje leert dus dat
het dagtoerisme van de Belgen dus
goed is voor een bestedingsvolume van
€ 3,7 miljard per jaar. Voegen we daarbij de € 7,3 miljard die Belgen per jaar
uitgeven voor hun vakanties en korte
vakanties in binnen- en buitenland,
dan is de toeristische vraag van Belgen
goed voor een jaarlijkse uitgave van
om en bij de € 11 miljard. Dit komt
overeen met 6% van de particuliere
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consumptie. Belgen ondernemen hun
uitstapjes vooral in eigen land (143 miljoen uitstapjes). De grootste trekpleisters zijn de kust, de Antwerpse Kempen
en steden met Brussel, Antwerpen,
Luik, Gent en Brugge op kop. De meeste buitenlandse uitstapjes gaan richting
grensregio’s in Nederland en Frankrijk.
Openluchtrecreatie, en meerbepaald
wandelen en fietsen, is de belangrijkste
activiteit bij daguitstapjes. Op de tweede plaats komt het winkelen voor zijn
plezier of fun shoppen. Dit vindt vaker
plaats in de binnenstad dan in shoppingcenters zoals Wijnegem, Waasland
of outletcenters zoals Maasmechelen
Village. In mindere mate zijn daguitstapjes gelinkt aan culturele activiteiten, het bezoeken van bezienswaardigheden, het bijwonen van een
evenement of het bezoeken van een
attractie. Maar ook in deze gevallen
spreken we snel over zeer grote aantallen. Bijvoorbeeld, evenementen trekken ongeveer 20 miljoen dagbezoekers
aan!
Al deze informatie komt van de WESdagrecreatiemonitor. Dit is een permanent onderzoek van WES naar de
daguitstapjes van de Belgen met de
bedoeling inzicht te verkrijgen in het
aantal dagtoeristen, hun bestemming,
het gebruikte transportmiddel, hun
profiel, wat deze bezoekers overhaalt
tot een bezoek en hun economisch
belang. De WES-dagrecreatiemonitor
laat toe de marktpositie te evalueren
van de verschillende spelers binnen een
snel evoluerende vrijetijdsmarkt.
DAC in de sportsector
In het kader van de regularisering
van de DAC-projecten in de sportsector beëindigde de Vlaamse Regering
op 6 oktober, na advies van de
Strategische Adviesraad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media, en van de
Raad van State, definitief de subsidiering van loonkosten aan bepaalde
initiatieven die werknemers tewerk-

stellen in een gewezen DAC-statuut.
Het besluit voorziet een overgangsregeling waardoor de betrokken werknemers en vroegere DAC-promotoren
zich kunnen aanpassen aan de vermindering en uiteindelijke stopzetting van
de subsidie van de arbeidsplaatsen.
Uit de recreatiesector
De Mosten, Hoogstraten
Het stadsbestuur van Hoogstraten
bergt haar plannen op voor het afstoten van het domein de Mosten.
In juni besliste het schepencollege het
domein in eigen beheer te houden.
Wel wil het stadsbestuur de kosten
beperken en de inkomsten verhogen.
Een van de maatregelen in dit proces is
het invoeren van flexibelere openingsuren. Bij slecht weer zal het domein
vroeger de poorten sluiten. Bij goed
weer kan het domein eventueel langer
open blijven. Daarnaast wordt gedacht
aan een verschillende toegangsprijs
voor inwoners van Hoogstraten en ten
opzichte van niet-inwoners.

Ark van Noë, Kasterlee
Het kleine domein Ark van Noë in
Kasterlee - Lichtaart is al een hele tijd uit
de schijnwerpers verdwenen. Problemen
met de uitbating deden het bestuur
beslissen het domein te sluiten. In 2012
werd het domein tijdens de zomermaanden weer geopend. De zwemvijver werd
echter niet geopend. Het gemeentebestuur is op zoek naar een geschikte
uitbater voor het volledige domein.
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De Ster, Sint Niklaas
Het recreatiedomein De Ster plant
de aanleg van een nieuwe speeltuin voor de leeftijdsgroep van 6
tot 14 jaar. Hiervoor werd een budget uitgetrokken van € 400.000.
In het lastenboek is een verplichte variante voorzien, namelijk de combinatie
van een speeltuin voor 6- tot 14-jarigen
en een waterspeeltuin. Deze laatste
hetzij in de vijver hetzij volledig in de
strandzone. De verhouding kostprijs
speeltuin voor 6 tot 14-jarigen/waterspeeltuin is niet opgegeven. Alleen het
beschikbaar oppervlak voor de aanleg van de waterspeeltuin is bepaald,
namelijk 100 m².

Attracties bij Toerisme Vlaanderen in
Brussel.
Het nieuwe adres: Toeristische Attracties
vzw, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.
Nieuw telefoon- en faxnummer: tel:
02/504.04.11 en fax: 02/504.04.90.
info@toeristischeattracties.be blijft
hetzelfde e-mailadres.
Nieuwe directie voor de vzw Logeren
in Vlaanderen
Saskia Van Laere, stafmedewerker
economie, Europa en toerisme bij de
Vereniging Vlaamse Provincies verliet
de VVP voor een nieuwe uitdaging als
directeur van Logeren in Vlaanderen
vzw. Sinds 12 september 2012 neemt
zij de nieuwe functie waar.

Uit de toeristische wereld
Toeristische Attracties verhuist naar
Brussel
Het secretariaat van vzw Toeristische
Attracties verhuisde. Sinds oktober 2012 vindt u de vzw Toeristische

Linnaeushof overgenomen
Het Nederlandse park Linnaeushof in
Bennebroek is overgenomen door de
Spaanse groep Aspro Ocio S.A.. Het
park telt jaarlijks 250.000 tot 300.000
bezoekers. De Spaanse groep nam in

2003 het Boudewijnpark in Brugge
over. Daarnaast nam het ook het
Nederlandse park Neeltje Jans over. In
het totaal heeft de groep nu 41 parken
in beheer.
Wijzigingen in de normen voor de
Groene Sleutel
Recent werd een positief overleg georganiseerd met de sectoren aangaande
de nieuwe normen voor de Groene
Sleutel. Er was immers vanuit de sectoren veel kritiek op de werkwijze waarop
de nieuwe normen zouden ingevoerd
worden. Bond Beter Leefmilieu beloofde de kritiek zowel op de werkwijze als
op de inhoud ter harte te nemen. Op
24 oktober werden de normen toegelicht op de studiedag van de Groene
Sleutel in Herentals.
 Fons Van Bael
directeur vzw De Lilse Bergen
voorzitter Vlaanderen Is Recreatie
 Trefwoord(en): recreatie, recreatiedomeinen,
toerisme

Tarkett Sports legt de focus
op indoor sportvloeren!
Via een gepersonaliseerde aanpak
adviseren wij u van bij de start, in
de designfase tot aan de perfecte
uitvoering en plaatsing.
Tarkett Sports biedt u het ruimste
productassortiment in Europa: PVC,
linoleum en hout.

Innovatief
Prestatiegericht
Gepersonaliseerde oplossingen
Expertise

Wenst u meer informatie over onze
sportvloeren of andere producten?
Surf naar www.tarkett.be of stuur
uw speciﬁeke vraag naar
info.be@tarkett.com

www.tarkett.be
Tarkett France Belux SAS
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