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Datum Maandag 5 oktober 2020  Datum verslag 30 oktober 2020 

Uur 19.30 uur  Notulist Elfriede De Puysseleyr  
Organisator Adviesraad Toerisme  Voorzitter Schepen Inge Brocken 

Aanwezig Koen Meyntjens, Anita Morjaen, François Seghers, Chris Vanbrabant, Marleen Van Goethem, 
Karin Verbraeken, Jan Verhavert, Tim Verwilghen – leden Adviesraad 

Inge Brocken (schepen toerisme), Bart De Bruyne (afdelingshoofd vrije tijd), Ines De Smet 
(teamhoofd toerisme), Elfriede De Puysseleyr (dienst toerisme) 

Verontschuldigd Marc De Munck, Joris Pyl, Roland Van Kemseke, Emiel Verhoeven – leden Adviesraad 
Afwezig Sonia Rossey – lid Adviesraad 

 
Agenda 

1. Inleiding door schepen Inge Brocken 

2. Kennismaking met Ines De Smet 
3. Verkiezing nieuwe voorzitter 

4. Werking Adviesraad 

5. Verkiezing eindwinnaars fotowedstrijd ‘Beveren in vier seizoenen’ 

6.  
 

Agendapunt Bespreking 

1 Inleiding door schepen Inge Brocken 
 

Door de coronapandemie werden veel activiteiten geannuleerd.  Er werd vooral veel gewandeld en 
gefietst. De laatste maanden was dienst toerisme actief met de zoektochten en voor het eerst ook op 
Facebook en Instagram. 

 

2 Kennismaking met Ines De Smet 
 

Ines De Smet, teamhoofd toerisme sedert maart, stelt zichzelf voor. 

De voorbije maanden was zij vooral bezig met opstarten Facebook en Instagram, het project Vijd, de 

opstart van een nieuwe gidsencursus en de fiets- en wandelzoektocht in Beveren. 
Ines vindt het belangrijk om met verschillende toeristische actoren samen te werken en een open 
dialoog aan te gaan. 
Op korte termijn staat het volgende op de agenda: zichtbaarheid toeristisch aanbod verbeteren en 

promoten via vernieuwde website en sociale media-berichten en samenwerking met horeca, logies 
en toeristische ambassadeurs versterken. 
 
De leden van de Adviesraad stellen zich op hun beurt voor aan Ines. 

 

3 Verkiezing nieuwe voorzitter 
 

Jan Verhavert bood in november 2019 na 3 jaar werking zijn ontslag aan als voorzitter van de 

Adviesraad voor Toerisme. 

Er stelde zich 1 persoon kandidaat als opvolger van Jan: Tim Verwilghen. 
Tim wordt met handgeklap aanvaard als nieuwe voorzitter. 
 

4 Werking Adviesraad 
 

- Doel adviesraad = toerisme in Beveren mee op de kaart zetten. 
De adviesraad heeft in het verleden hard aan de kar getrokken, met enkele mooie realisaties: 
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camperplaatsen, fotowedstrijd, Bier Verenigt. 

Er werd een diensthoofd gevraagd en ook verhoging van het budget. Aan beide vragen is 

tegemoet gekomen. 

 
Daarnaast werden nog vele ideeën naar voor gebracht  maar die waren niet altijd uitvoerbaar, 
soms ook niet realistisch. 

In dit verband wordt gevraagd naar de stand van zaken rond het ‘landmark Singelberg’. Bart 
deelt mee dat het Leader-project dat daarvoor ingediend werd, niet goedgekeurd is. De site is 

geen eigendom van de gemeente en het is niet de bedoeling om daar een massa volk te lokken. 
Maar het project is niet afgeschreven. 
 

Met het project Vijd werd Beveren wel op de kaart gezet. De communicatie was heel goed. 

Bart benadrukt dat de samenwerking tussen verschillende diensten de kracht was van het 
Vijdproject. De activiteiten die door verschillende diensten gepland waren, werden ingevuld in 
het kader van Vijd. Op deze manier waren minder extra budgetten nodig. 

 
- Verschillende leden van de Adviesraad haakten af. Karin stelt dat de leden met verschillende 

verwachtingen deelnemen aan de Adviesraad b.v. de B&B’s, welke verwachtingen hadden zij? Zij 

haakten af om verschillende redenen maar hadden vooral een ander verwachtingspatroon. 
 

Er zijn nieuwe leden nodig waarbij de verhouding aantal mannelijke / vrouwelijke leden in 
overeenstemming moet gebracht worden met de wettelijke bepalingen. 
Tim deelt mee dat er vanuit de logies 3 nieuwe kandidaten zijn: Arenberghoeve, Notarishuis en 

Hotel Beveren, met zeker 2 vrouwelijke afgevaardigden. Ook Frank De Ryck van Kamieleke 

(streekproducten) wil toetreden. 

 
- De statuten van de Adviesraad moeten herwerkt worden. De functie van secretaris wordt 

herbekeken (verslag maken) en er wordt vanaf 2021 een jaarlijkse toelage  voorzien. Dat vraagt 
een nieuwe functie van penningmeester, waarvoor Chris Vanbrabant zich kandidaat stelt en 

aanvaard wordt. 
 

- De B&B’s vormen een aparte sector. Ines startte een overleg op voor een betere samenwerking en 
rechtstreeks overleg. Zij ziet de dienst toerisme als een partner voor allerlei mensen die bezig zijn 

met toerisme, om hen beter tot hun recht te laten komen. 

 
Tim verwijst hierbij naar ‘Reizen naar morgen’, een project van Toerisme Vlaanderen. We moeten 
op zoek naar een nieuwe vorm van toerisme, die voor alle betrokkenen meer te bieden heeft.  
Dit kan volgende vergaderingen aan bod komen. 

 

 

5 Verkiezing eindwinnaars fotowedstrijd ‘Beveren in vier seizoenen’ 

 

In totaal werden over de 4 seizoenen 22 foto’s genomineerd door de jury. Uit deze 22 foto’s moeten 3 
eindwinnaars gekozen worden. 

Aan de aanwezige leden wordt gevraagd om anoniem 3 foto’s te kiezen – zonder een rangschikking te 
geven - uit de 22 foto’s die ter beschikking liggen. De leden die ook deel uitmaakten van de jury 

nemen hier niet aan deel. 
 
De prijsuitreiking van het onderdeel ‘herfst’ van de wedstrijd (uitgesteld door corona) en de 
bekendmaking van de 3 eindwinnaars vindt plaats op maandag 14 december. 
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Alle leden worden hiervoor nog uitgenodigd. 

 

Ondertussen wordt ook uitgekeken naar een mogelijkheid om een tentoonstelling te organiseren met 

de 22 genomineerde foto’s. 
 

 

Volgende vergaderingen: 

 
- donderdag 26 november om 19.30 uur (Tim zorgt voor een locatie) → geannuleerd 

- maandag 1 februari om 19.30 uur 
 

 

 


