Verslag Toeristische Adviesraad Lievegem 21/08/2019

Aanwezigen: Roos Demey, Eric De Clerck, Nicolas Sanmodesto, Frank Bauwens, Piet De
Schepper, Muriel Geldhof, Luc Lampaert, Fredy Madou, Bart De Vriendt, Alexander
Deene, Guy De Neve, Tine De Walsche, Rosalie Willems, Judith De Muynck, Vincent
Laroy
Verontschuldigd: Elien Clemminck, Maikel Parmentier, Vincent Laroy, Nicolas Sanmodesto
1. Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering op 4 juli wordt goedgekeurd.
In verband met de toelichting van Toerisme Meetjesland, wordt er opgemerkt dat er voldoende moet
ingezet worden op verblijfstoerisme.
De aanwezige leden stelling zich nogmaals kort voor.
2. Verkiezen voorzitter en ondervoorzitter
Er zijn 2 kandidaten voor het voorzitterschap: Piet Deschepper en Frank Bauwens. De
stemgerechtigde leden brengen elke een stem uit.
Frank Bauwens krijgt 6 stemmen en Piet De Schepper 4 stemmen.
Er wordt voorgesteld om een vrouw te verkiezen als ondervoorzitter. Er zal een oproep gebeuren
naar alle vrouwen die lid zijn van TAL om als ondervoorzitter aangesteld te worden. TODO Tine
Dit punt zal hernomen worden op de volgende vergadering.
De taken van de voorzitter en de ondervoorzitter liggen niet vast, maar kunnen samen met de leden
van de adviesraad en de administratie van de gemeente bepaald worden. Het kan bijvoorbeeld
gaan over het voorbereiden van komende vergaderingen, zodat deze vlot kunnen verlopen.
3. Voorstel van Piet De Schepper MICE
Beperkte groep mensen komt naar Lievegem om de toeristische highlights te bezoeken en trekken
dan door naar Adegem. Zo wordt er een huifkartocht georganiseerd, met een tussenstop waar iets
wordt gegeten,…en kan de schepen een woordje uitleg geven. Er wordt gevraagd of iemand een
locatie weet waar dit middagmaal kan doorgaan.
Er wordt gevraagd naar ondersteuning van de gemeente en de adviesraad.
Er wordt opgemerkt dat dit initiatief te vroeg komt. De adviesraad is nog maar net opgericht en staat
in de kinderschoenen. Binnen de adviesraad kan er nog geen meerwaarde zijn. Er kan beter
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gewacht worden met dergelijke initiatieven en voorstellen totdat de onderbouw van TAL gevormd is.
Dit initiatief wordt meegenomen naar de toekomst. Eerst moeten de prioriteiten van de raad
vastgelegd worden.
4. De werven
Wie wil zich engageren in welke werf? De eerste werf is eigenlijk de belangrijkste. Deze werf betreft
onder andere, maar niet enkel de dienstverlening vanuit de gemeente, alsook hoe om te gaan met
onze uitstraling, hoe deze kan verbeterd worden, hoe er kan samengewerkt worden met de lokale
handel,…Hier kan ook het aspect ‘voeding’ onder vallen. Het is niet noodzakelijk hiervoor een
aparte werf te voorzien. Communicatie hoeft zich niet enkel te concentreren op de gemeentelijke
administratie, maar kan ook bijvoorbeeld door het maken van een brochure die duidelijk maakt wat
er allemaal voorhanden is qua toerisme in Lievegem: wandel- en fietsroutes, toeristische
trekpleisters, B & B’s, restaurants, aanbieders van lokale producten… Dit is een groeiproces, dat
niet van vandaag op morgen zal gerealiseerd kunnen worden.
Bij de werven zal er per groep een verantwoordelijke worden aangesteld die trekker wordt van de
groep. De ledenlijst met de contactgegevens zullen nogmaals worden doorgestuurd. Er wordt
voorgesteld dat elke werf reeds eens bij elkaar komt voor de volgende vergadering en kort feedback
geeft.
Werf 1: Piet De Schepper, Peter Swankaert en Frank Bauwens. Frank is de trekker van deze groep.
Werf 2: Bart De Vriendt en Alexander Deene. Alexander is trekker van deze groep.
Werf 3: Roos Demey, Eric De Clerck, Ivan Van Laere, Muriel Geldhof. Muriel is trekker van deze
groep.
Werf 4: Fredy Madou, Luc Lampaert, Judith De Muynck. Fredy is trekker van deze groep.
Afwezigen op de vergadering zullen een aparte e-mail krijgen om te vragen bij welke werf zij willen
aansluiten.
Er wordt gevraagd hoe de organisatie en samenkomst van de werkgroepen precies wordt gezien en
wat er verwacht wordt?
Er worden in het begin best gewoon ideeën verzameld en uitgewisseld. Een eerste samenkomst
per werkgroep kan zich gewoon beperken tot een brainstormmoment. Concrete voorstellen en
ideeën mogen reeds vermeld worden, maar dit hoeft niet. Er kan bijvoorbeeld inspiratie geput
worden uit de lijst van Eric.
Een zaal in Lievegem reserveren kan via Rosalie en Tine via het e-mailadres
economie.toerisme@lievegem.be. Er kan aangegeven worden waar (in welke deelgemeente) er
een zaal gereserveerd wordt.
5. Bevraging Meerjarenplan Lievegem
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De gemeente Lievegem bevraagt voor de opmaak van het meerjarenplan de adviesraden. De
bevraging bevraging verloopt op een manier die zo uniform mogelijk verloopt, zo kunnen
antwoorden snel verwerkt worden door de medewerkers.
Een document met open vragen en urgentievragen werden reeds op voorhand naar alle leden van
de adviesraad doorgestuurd. De adviesraad kiest ervoor om deze in groep te bespreken en niet in
kleine groepjes gezien de kleine schaal van de adviesraad.
Wat zijn de prioritaire investeringen die het nieuwe bestuur zou moeten nemen?
-

-

Installatie van een Infopunt Toerisme van Lievegem, waar alle informatie gebundeld zit en
dat als aanspreekpunt fungeert.
Digitale aanwezigheid van de dienst toerisme, met in het bijzonder een aparte en duidelijke
link naar Toerisme in Lievegem, waar ‘alles’ terug te vinden is.
Inventarisatie en digitaliseren van het bestaande materiaal.
Ervoor zorgen dat zowel de bevolking binnen de verschillende deelgemeentes van
Lievegem elkaars toeristische troeven leren kennen. Dit kan via het maken van een
toeristische kaart en brochure over Lievegem.
Er zijn onvoldoende info- en rustplaatsen langs de Lievegemse toeristische trekpleisters,
bijvoorbeeld langs de Oude Kale,…

Wat kan de gemeente Lievegem anders doen om je contact met de gemeente correct, snel en
aangenaam te maken?
-

Rechtstreekse telefoonnummers naar de verschillende teams.
Alles omvattend communicatieplan met hedendaagse communicatietechnieken
(bijvoorbeeld stad Oostende)
Voorzien van een rubriek ‘Toerisme’ in het infoblad van de gemeente.
Zorgen voor promotie van toerisme in Lievegem intern en extern. Uitstraling binnen en
buiten de eigen gemeente.

6. Allerlei
- Er wordt voorgesteld om de B & B’ers eens samen te brengen en te polsen naar interesse en
mogelijkheden om deze meer in de kijker te zetten en te promoten. Muriel neemt dit op haar en
brengt hierover verslag uit op de volgende vergadering. TODO Muriel
- Er wordt voorgesteld om de voorzitter van de adviesraad van Sint-Laureins te contacteren en te
vragen om op de volgende vergadering van TAL kort (zo’n half uurtje) toelichting te geven rond
de totstandkoming van de adviesraad. TODO Tine
- Toerisme Meetjesland vraagt om iemand uit de adviesraad af te vaardigen. Dit zal op de
volgende vergadering besproken worden.
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- Eric De Clerck heeft een uitgebreide lijst met acties van de sessies in Het Kwadrant. Hij spreekt
af met Rosalie om deze lijst te kopiëren; Deze zal dan door de gemeente verspreid worden
onder alle leden. TODO Rosalie en Eric
- Er wordt gevraagd om de presentatie van Bart Van Damme en Eric De Clercq uit 2017 aan alle
leden te bezorgen.
- Elke werkgroep denkt tegen de volgende vergadering na over een artikeltje dat kan opgenomen
worden in Lievelink.
- De adviesraad zal bevraagd worden over het Beleidsplan voor Toerisme Meetjesland.
- Er wordt voorgesteld op voor volgend jaar de data voor de vergaderingen vast te leggen,
bijvoorbeeld elke laatste maandag of donderdag van de maand. Rosalie en Tine zullen dit
bekijken en een voorstel doen. TODO Rosalie en Tine
Datum volgend overleg:
28/10 20u00 Café ’t Durp, Stationsstraat 8, 9950 Lievegem
Verslag, PowerPoint van de Rapportage procesbegeleiding Intergemeentelijke Toeristische Raad
en de adressenledenlijst worden meegestuurd.
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