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Agenda nr. 4/23 Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal 
recreatiedomein De Schorre. Toeristisch belevingspunt 'De 
Blauwe Halte' - Scenografie 'De Velodroom'. Ontwerp. 
Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor het bouwen van een 
toeristisch belevingspunt met integratie van historische relicten, “De Blauwe 
Halte”, bij het provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom.

Onderdeel van dit toeristisch belevingspunt is een nieuwbouw die wordt ingericht 
als fietsbelevingspunt ‘De Velodroom’, met als belangrijke aantrekkingspool de 
wielercollectie van Paul van Bommel. Voor de inrichting werd een subsidie 
verworven van Toerisme Vlaanderen voor 75% van het budget.

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze leveringen voorgelegd, 
opgemaakt door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, 
inventaris en kostenraming. 

Het ontwerp voorziet in de levering en plaatsing van de scenografie voor de expo 
in ‘De Velodroom, fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland’ en omvat schrijnwerk, 
elektriciteitswerken, montage van panelen met printwerk tekst- en beeldmateriaal, 
afwerking tot meubilair en expo-units en montage ervan op de locatie.

De kostenraming van deze leveringen bedraagt 144.335,28 EUR + 30.310,41 EUR 
(21 % btw) = 174.645,69 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de leveringen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41, §1, 
2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Gelet op de inschrijving in meerjarenplanning van een krediet voor de scenografie 
van het fietsbelevingspunt 'De Velodroom' bij de bouw van een toeristisch 
belevingspunt 'De Blauwe Halte' in het recreatiedomein De Schorre te Boom;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de scenografie van het 
fietsbelevingspunt 'De Velodroom' bij 'De Blauwe Halte' in het recreatiedomein De 
Schorre te Boom, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze 
van gunnen van deze leveringen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking vast in toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet van 
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
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