
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 februari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 7/1 Budget 2017. Machtigingskrediet 2017/64900000/18/0529. 
Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending 
krediet. Goedkeuring.

Met de realisatie van twaalf knooppuntennetwerken, diverse wandelgebieden met 
lusvormige trajecten en allerlei themaroutes kreeg het wandelaanbod in de 
provincie Antwerpen de voorbije jaren een stevige kwaliteitsinjectie. Daarnaast 
nemen steden, gemeenten, toeristische diensten en (natuur)verenigingen 
voortdurend initiatieven om dat aanbod te versterken. Om het wandeltoerisme 
blijvend te stimuleren en initiatiefnemers aan te moedigen, bekroont Toerisme 
Provincie Antwerpen jaarlijks de knapste realisaties in de wedstrijd ‘Wandeling van 
het jaar’. 

In de editie van 2016 kwam de Hobokense polderwandeling als winnaar uit de bus. 
In totaal kwamen zo’n 5.000 stemmen binnen. De uitbetaling van de laureaten voor 
2016 dient nog te gebeuren en kan beschouwd worden als de uitbetaling van een 
subsidie. Het desbetreffende reglement werd goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van de toenmalige vzw Toerisme Provincie Antwerpen (zie bijlage). Aan de 
Raad wordt goedkeuring gevraagd tot uitbetaling van volgende bedragen:

- ‘Hobokense Polderwandeling’ in Antwerpen van Natuurpunt vzw (winnaar - 
1.000€)
- ‘Natuurwandelpad in Arendonk’ van Toerisme Arendonk vzw (100€)
- ‘Buntpad’ in Dessel van Natuurvereniging Den Bunt vzw (100€)
- ‘Langs verloren smokkelsporen’ in Hoogstraten van KVVV Hoogstraten 
(100€)
- ‘De grens van Veerle’ in Laakdal van VLM de Merode (100€)

De deputatie besliste in zitting van 8 december om deze gesmaakte formule - 
waarbij wandelaars mee de winnaar bepalen –ook in 2017 te behouden. De 
wandelaar kiest daarbij opnieuw tussen vijf wandelingen die de vakjury selecteert 
uit de ingezonden kandidaturen. Tijdens de duur van de wedstrijd kunnen ze de 
gedetailleerde fiches van de vijf trajecten downloaden op 
www.wandelingvanhetjaar.be en online stemmen voor hun favoriet. Toerisme 
Provincie Antwerpen zet de winnende wandeling een jaar lang uitgebreid in de 
kijker.

Vermits deze bedragen worden uitgekeerd als een subsidie dient de aanwending 
van dit budget (verdeelkrediet) ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw raad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 februari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

http://www.wandelingvanhetjaar.be


Gelet op de interne verdeling van het uitgavenbudget “toegestane subsidies” onder 
2017/64900000/18/0529;

Gelet op de resultaten van de “wandeling van het jaar”;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavenbudget BBC onder 2017/64900000/18/0529 – 1.400 EUR – toegestane 
subsidies Toerisme goed als volgt :

 ‘Hobokense Polderwandeling’ in Antwerpen van Natuurpunt vzw (winnaar - 
1.000€)

 ‘Natuurwandelpad in Arendonk’ van Toerisme Arendonk vzw (100€)
 ‘Buntpad’ in Dessel van Natuurvereniging Den Bunt vzw (100€)
 Langs verloren smokkelsporen’ in Hoogstraten van KVVV Hoogstraten (100€)
 ‘De grens van Veerle’ in Laakdal van VLM de Merode (100€).


