
 
 

 Gemeente Beveren ● Stationsstraat 2 ● 9120 Beveren ●T 03 750 15 11 ● info@beveren.be ● www.beveren.be  

 

Datum Maandag 26 april 20210  Datum verslag 30 april 2021 

Uur 19u30 online  Notulist Jan Verhavert  

Organisator Adviesraad Toerisme  Voorzitter Tim Verwilghen 

Aanwezig Tim Verwilghen, Chris Vanbrabant, Mireille Beck, Marc De Munck, Frank De Ryck, Sonia Rossey 

(plaatsvervanger Bert De Hertogh), Marleen Van Goethem, Els Verheyen, François Seghers, 

Roland Van Kemseke, Anita Morjaen, Jan verhavert – leden Adviesraad 

Ines De Smet (teamhoofd toerisme), Elfriede De Puysseleyr (dienst toerisme) 

Verontschuldigd Karin Verbraeken, Koen Meyntjens - leden Adviesraad 

Inge Brocken (schepen toerisme) 

Afwezig Emiel Verhoeven, , Joris Pyl, , Seema Sadrick – leden Adviesraad  

Bart De Bruyne (afdelingshoofd vrije tijd) 

 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag online-vergadering 01 februari 2021 

2. Wijziging statuten (zie vorige vergadering) – 2de agendering 

3. Welkom nieuwe leden 

4. Fotowedstrijd: resultaat + fototentoonstelling 

5. Toeristische ambassadeurs 

6. Dienst voor Toerisme - nieuwe setting 

7. Ideeën uit de groep 

8. Voorstelling subsidieoproep LEADER door Frank De Rijck 

9. Beverse Streekmarkt 

10. Varia 

 
 

Agendapunt Bespreking 

1 Goedkeuring verslag online-vergadering 01 februari 2021 
 

Geen opmerkingen op het verslag. Unaniem goedgekeurd. 

 

2 Wijziging statuten 
 

Vorige vergadering waren er onvoldoende leden aanwezig op de vergadering om rechtsgeldig te 

kunnen stemmen over de goedkeuring van de gewijzigde statuten. 

Vandaag is de 2de agendering tot wijziging van de statuten, en kan er dus sowieso beslist worden, 

ongeacht het aantal deelnemers aan de vergadering. 

Het voorstel tot wijziging wordt door de 12 aanwezige en stemgerechtigde leden unaniem 

goedgekeurd. De wijzigingen gaan in na bekrachtiging door het Schepencollege. 

 

3 Welkom nieuwe leden 

 

De bedoelde nieuwe leden zijn niet aanwezig. 

4 Fotowedstrijd 

 

De laureaten werden bekroond. De reizende fototentoonstelling met de winnende foto’s is 

momenteel te zien in fort Liefkenshoek. Dat loopt goed, en trekt redelijk veel bezoekers. 

 

ADVIESRAAD TOERISME 
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Ines roept op om toeristische posts meer te delen op sociale media (Facebook, Instagram,..) Dit is een 

belangrijk promotiekanaal. 

Ook de vernieuwde website doet het goed. Ines probeert tegen volgende vergadering over de eerste 

cijfers te beschikken. 

5 Toeristische ambassadeurs 

 

Ines roept de leden van de Adviesraad op om allemaal een ambassadeur van Beveren te zijn. 

 

6 Dienst voor Toerisme – nieuwe setting 

 

De Dienst voor Toerisme is ondertussen verhuisd naar de nieuwe setting in het nieuw gemeentehuis 

aan het Gravenplein, waar ze een ‘zichtbare plek’ hebben gekregen. 

De opmerking wordt herhaald dat het wel jammer blijft dat de Dienst voor Toerisme niet meer 

aanwezig is op de Grote Markt, met de bedenking of toeristen wel de weg gaan vinden naar het 

Gravenplein? Suggestie om op de Grote Markt een wegwijzer te voorzien (Tim contacteert Jeroen) 

De verhuis was een hele klus, maar alles kwam in orde. Op sociale media zijn al mooie foto’s in 

omloop van de vernieuwde Dienst voor Toerisme in de nieuwe setting. 

Er is ook een tote-bag met Beverse gadgets, oa een sleutelhanger ‘Tjeur’. 

 

Er zitten ook  nog een aantal Vijd-projecten in de pijplijn:  
- Een herwerkte Vijdland-route 
- Erfgoedhuis Hof ter Welle 

- Zoektocht in het noorden van de gemeente (Radartoren, Poldermas, werfkeet Groot-Saeftinghe) 

- Fietszoektocht: Verrrebroek, Meerdonk, Vrasene, Nieuwkerken, Hof ter Saksen 

- Zonnetrein voor groepen:    ofwel vanaf FLH tot Grenspark (door de haven) 

                                                          ofwel  drie kastelen + Singelberg 

 

7 Ideeën uit de groep 

 
- Via FB vrienden uitnodigen om post te liken – netwerk uitbreiden 
- Training sociale media voor leden Adviesraad (Els vraagt na) 

De overgrote meerderheid van de leden is geïnteresseerd om zo’n opleiding te volgen, maar dan wel 

liefst live, dus post-Corona. 

- Beweegbank cfr Kruibeke (Marleen) 

- Street art (Marleen) 

- City Golf / City beer Golf / City food Golf (Marleen) 
- Blotevoetenpad – evt in Hof ter Saksen in combinatie/uitbreiding van het speelbos? (Ines vraagt na) 

- Zitbankenroute cfr Deinze (Roland) korte wandeling 1,5-2km met rustpunten 

Zou bijv. kunnen met startpunt aan sociale voorzieningen (Briels, Notelaer, Bron, …) 

Info aftoetsen, en eerst bekijken waar er al banken staan. Of de route maken ifv de bestaande banken? 

Dan moeten er evt. niet zoveel bij geplaatst worden om toch zo’n route(s) te kunnen ontwikkelen. 

 

8 LEADER 

 

Frank doet een oproep voor projecten met Europese subsidies (65%). Het moet kaderen in: 
- Streekproducten 

- Eenzaamheid 
- Open ruimte: beleving + bio-diversiteit 
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Frank denkt aan een gemeenschapsruimte (liefst een bestaande locatie) waar men streekproducten 

kan kopen, en/of aan een co-working-space voor start-ups. 

Els wil hier in een concretere fase eventueel wel aan meewerken. Er wordt afgesproken dat Frank 

eerst aftoetst bij de gemeente wat eventueel mogelijk is. Binnen de gemeente is er blijkbaar iemand 

(wie?) die verantwoordelijk is voor Europese projecten en subsidies. 

 

9 Beverse Streekmarkt 

 

Tim heeft een mail ontvangen van de dienst Economie, met de vraag of er geïnteresseerden zijn om 

mee te werken aan een Beverse Streekmarkt. 

- Project is reeds goedgekeurd door het Schepencolege 

- Deelname is gratis 
- Lokale producten in de kijker 

- 4x streekmarkt + ambachten 

- Zaterdagnamiddag  

- eind juni (Haasdonk), eind juli (Vrasene), eind augustus (Kieldrecht) eind september (Melsele) 

10 Varia 

 
- Het is kort dag, maar François roept op om op zaterdag 1 mei twee zoektochten te komen ontdekken 

vanuit het Natuurhuis Melsele, ism Natuurpunt Waasland/Beveren.  
- Chris wordt definitief aangesteld als penningmeester 

- Jan wordt definitief aangesteld als secretaris 

 

 

Datum en uur volgende vergaderingen 
 

 
Dinsdag 8 juni om 19u30 
 

 

 

VERSLAG GOEDGEKEURD IN VERGADERING VAN 26 APRIL 2021 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Jan Verhavert  Tim Verwilghen 


