
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

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

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 deputatiezitting van 16 maart 2017 
keurde de deputatie de short list met de 5 beste wandelingen goed.

 Natuurpad Lovenhoek (5,5km) - Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar
 Wandelen tussen veer en vliet, met volksverhalen door Schelle (12km) - 

Toerisme Rupelstreek vzw
 Borsbekenpad (5,5km) - Streekvereniging Zuidrand
 De Geelse betover(en)de Landduinenwandeling (9,2km) – Toerisme Geel
 Stiltepad Hingene (6km) - Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw

Van 1 april t/m 15 augustus 2017 konden de wandelaars vervolgens hun favoriete 
wandeling kiezen via www.wandelingvanhetjaar.be

Dit leidde tot onderstaand resultaat, zoals goedgekeurd door de deputatie op 
24/8/2017:

1. Vorselaar (winnaar)
2. Geel
3. Bornem
4. Schelle
5. Borsbeek

De initiatiefnemers van de vijf genomineerde wandelingen ontvangen elk 100 EUR 
om extra promotie te voeren. De winnaar ontvangt daarenboven 1.000 EUR. 
Toerisme Provincie Antwerpen zet de winnende wandeling een jaar lang uitgebreid 
in de kijker.

Voorgesteld wordt dan ook om het bedrag van de subsidie toe te kennen en goed te 
keuren als volgt:

 1.100 EUR aan Natuurpunt Nete en Aa  kern Vorselaar (vzw), voor 
Natuurpad Lovenhoek te Vorselaar;

 100 EUR aan Toerisme Rupelstreek (vzw), voor Wandelen tussen veer en 
vliet, met volksverhalen door Schelle;

http://www.wandelingvanhetjaar.be


 100 EUR aan Streekvereniging Zuidrand (projectvereniging), voor 
Borsbekenpad te Borsbeek;

 100 EUR aan Toerisme Geel (gemeente), voor De Geelse betover(en)de 
Landduinenwandeling te Geel;

 100 EUR aan Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland (vzw), voor Stiltepad 
Hingene te Bornem.

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

In het budget 2017 wordt onder budgetcode 2017/64900000/18/0529 een krediet 
uitgetrokken van 1.500 EUR voor de subsidiëring van de wedstrijd ‘Wandeling van 
het jaar’.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

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 – 1.500 EUR – toegestane 
subsidies Toerisme goed als volgt:

 1.100 EUR aan Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar (vzw), voor Natuurpad 
Lovenhoek te Vorselaar;

 100 EUR aan Toerisme Rupelstreek (vzw), voor Wandelen tussen veer en 
vliet, met volksverhalen door Schelle;

 100 EUR aan Streekvereniging Zuidrand (projectvereniging), voor 
Borsbekenpad te Borsbeek;

 100 EUR aan Toerisme Geel (gemeente), voor De Geelse betover(en)de 
Landduinenwandeling te Geel;

 100 EUR aan Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland (vzw), voor Stiltepad 
Hingene te Bornem.


