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1. Verwelkoming
Schepen Guy De Neve verwelkomt de aanwezigen. De TAL is de tweede toeristische adviesraad in
het Meetjesland, na de gemeente Sint-Laureins. Het is geen klassieke adviserende adviesraad,
maar een raad waarvan er actieve inbreng wordt verwacht.
Er zal aan iedereen worden gevraagd zich kort voor te stellen en te polsen naar motivatie,
enthousiasme en ambitie in de raad. Hierna zal het wordt gegeven worden aan Bart Van Damme
van Toerisme Meetjesland. Hij zal het voortraject toelichten dat, nog voor de fusie, aanleiding gaf tot
het ontstaan van de toeristische adviesraad.
2. Voorstellen van de leden
Alle leden stellen zich kort voor. De samenstelling van de TAL is divers. Mensen uit de
verschillende deelgemeentes en uit diverse interessevelden, organisaties en verenigingen, zijn lid
geworden, wat erg positief is. Het algemeen uitgangspunt is Lievegem op de kaart te brengen en de
aantrekkingskracht tot de gemeente verhogen.
3. Voorstelling van het voortraject
Lievegem is hierbij erg blij met de steun van Toerisme Meetjesland. Voor het ontstaan van de TAL
werd er reeds een voortraject doorlopen. Dit bestond uit het indienen van een Leader project rond
De Lieve. Eén van de onderdelen was het ontwikkelen van een gezamenlijke, gedragen toeristische
visie in opvolging van VVV De Lieve. Degenen die dit mogelijk maakten waren VVV De Lieve,
Leaderproject ’t Liefken voor Altijd, Toerisme Oost-Vlaanderen, Plattelandstoerisme Meetjesland. Er
was toen veel belangstelling die er nu nog steeds is.
Wat van belang was/is, is dat het een ‘participatief project’ is. Er kan namelijk niets gebeuren
zonder de medewerking van anderen. Toerisme bloeit enkel in samenwerking met andere
gebieden, zoals bijvoorbeeld met de economische sector. Er moeten mensen rond de tafel kunnen
gebracht worden om concreet stappen vooruit te kunnen zetten.
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De algemene doelstelling was/is richting geven aan waar we met de gemeente gezamenlijk naar
toe willen inzake de toeristische ontwikkeling. Dit participatief project leidde tot een basisvisie, tot
een zicht op concreet potentieel en een gewenste richting, maar niet tot een actieplan.
Wat staat er ons te doen en wat staat er te gebeuren: een toekomstige ontwikkeling in 4 werven,
waarbij gewaakt wordt over de toeristische ontwikkeling als toetssteen. Wat met het infopunt
toerisme, de taken van de ambtenaar toerisme, de link met cultuur en erfgoed, de grote kracht van
het wandel- en fietsverkeer?
Werf 1: Dienstverlening vanuit de gemeente. Er kan best een fysieke plek gecreëerd worden en
digitale aanwezigheid, waar mensen makkelijk en eenvoudig naartoe kunnen. Hoe gaan we om met
onze uitstraling, hoe kunnen we deze verbeteren, hoe kan er samengewerkt worden met de lokale
handel,…?
Werf 2: Concentreert zich rond cultuur en erfgoed. Het openstellen van waardevolle kerken in
Lievegem, kerkenbeleidsplan, wandelingen langs monumenten, domeinen, kastelen…
Werf 3: Wandel- en fietstoerisme: Organisatie van wandelingen, fietsroutes langs de mooiste
plekjes, een basiskaart van Lievegem maken die herkenbaar is. Er werd reeds een eerste overleg
gepleegd met het Team Communicatie van de gemeente om zo’n basiskaart te maken. Later zal er,
op basis van deze kaart, een meer toeristische kaart gemaakt worden, waarop bijvoorbeeld ook de
fietsknooppunten (en andere) kunnen aangegeven worden. Sowieso is er reeds veel bestaand
(kaart)materiaal dat voor iedereen beschikbaar is. Dit materiaal zal door het Team Toerisme
verzameld worden.
Werf 4: Watergebonden activiteiten. De combinatie tussen water en feest kan heel wat opleveren.
In Lievegem speelt water een belangrijke rol. Er zijn veel mogelijkheden rond activiteiten op het
Schipdonkkanaal, de Brugse Vaart, De lieve,…Het voorzien van aanlegsteigers zou bijvoorbeeld
een grote betrachting kunnen zijn. In dit geval dienen er ook andere uitrustingen voorzien te
worden, zoals mogelijkheden om ter plekke iets te drinken, rusten,…
Verder is het ook van belang te bekijken hoe de infopunten aangepakt kunnen worden, hoe de
gemeente Lievegem zichzelf kan promoten, hoe horecazaken en B&B ‘s kunnen gestimuleerd
worden…Voor de uitbating van nieuwe logies en B&B’ s kan er steeds contact worden opgenomen
met Toerisme Meetjesland voor meer informatie.
Het is vooral van belang dat er een inventarisatie wordt gemaakt van het bestaande aanbod. Er
bestaat reeds veel informatie, kaartmateriaal, gegevens,…die door de administratie van de
gemeente zal verzameld worden.
4. Conclusie
Schepen Guy De Neve vraagt de aanwezigen na te denken in welke werf men zich terug kan
vinden. Er kan dan gewerkt worden met kleine werkgroepjes rond de verschillende thema’s, werven
om bepaalde zaken voor te bereiden. Er zal ook een kerngroep (= dagelijks bestuur) worden
aangesteld bestaande uit voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Dit bestuur is cruciaal.
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Het bestuur en de werkgroepen kunnen tegen volgend overleg samengesteld worden. Op basis
daarvan kunnen we na de zomer de eerste concrete realisaties in de meerjarenplanning proberen in
te plannen. Aan alle adviesraden zal namelijk input gevraagd worden voor het gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
5. Opmerkingen.
Is het ‘todo-lijstje’ in verband met de werven, limitatief of zijn er nog meer zaken mogelijk? De zaken
vermeld in de werven zijn richtinggevend en kunnen zeker nog aangevuld worden. Veel zal echter
ook afhangen van wat het bestuur zelf ziet zitten en beslist om op te nemen in het meerjarenplan.
De activiteiten hoeven zich niet te beperken rond De Lieve, maar acties kunnen ook doorgetrokken
worden tot bijvoorbeeld de verbinding Landschapspark Drongengoed, Keigatbos, Het Leen,…
Wat het budget van de toeristische raad betreft, dit ligt niet vast. Opnieuw zal veel afhangen van
wat er in het meerjarenplan wordt opgenomen.
Er wordt opgemerkt dat er niet aan toeristische inteelt mag gedaan worden. We moeten mensen
van de eigen (nieuwe) gemeente Lievegem leren kennen, maar ook mensen van buitenaf
aantrekken. De basis kan gelegd worden binnen Lievegem, maar de grens stopt niet aan de fysieke
gemeentegrenzen. Mensen kunnen Lievegem als uitvalsbasis gebruiken.
Datum volgend overleg:
21/08 20u00 Raadzaal van het gemeentehuis van Zomergem, Markt 1, 9930 Lievegem
Verslag, powerpoint van Bart Van Damme, de ledenlijst en de statuten worden meegestuurd.
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