
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 september 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 7/1 Budget 2018. Machtigingskrediet 2018/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending 
krediet. Goedkeuring.

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte 
A We beheren en onderhouden de (provinciale) toeristische recreatieve routes 
(2018160506). 

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 1 maart 2018 keurde 
de deputatie de short list met de 5 beste wandelingen goed.

 Oud-Turnhout: Stiltewandeling (12 km – verlenging 13,8 km)
Mooie natuur- en landschapswandeling in een uniek stukje Kempen met extra 
aandacht voor natuurbeleving.

 Retie: Boeren langs de Grote Gracht (8,9 km – verkorting 6 km) 
Verrassende wandeling langs verschillende waterpartijen, bossen, weiden en 
uitlopers Kempense Heuvelrug, aangevuld met Kempense spreuken onderweg (QR)

 Westerlo: wandelen langs water en kastelen (7 km)
Mooie, gevarieerde wandeling die een goed beeld geeft van het Merode-gebied 
(bossen, heide, Grote Nete, kastelen, …)

 Balen: Keiheuvelwandeling (11,6 km - verkorting 5 km)
Gevarieerde wandeling die goed aansluit bij de profilering van de Kempen 
(zandduinen, bossen, water, …), met goede faciliteiten aan domein Keiheuvel en 
extra beleving (bv. Hangmatten).

 Rupelstreek (Niel): Nen Nielse Oemweg, langs Klei, Kunst en Natuur (9,5 km 
- verkorting 5,4km).
Aangename wandeling met een mooie mix van natuur (Walenhoek) en industrieel 
erfgoed uit de Rupelstreek, met hier en daar een bijpassend kunstwerk onderweg.

Van 30 maart t/m 15 augustus 2018 konden de wandelaars vervolgens hun 
favoriete wandeling kiezen via www.wandelingvanhetjaar.be

Dit leidde tot onderstaand resultaat, zoals goedgekeurd door de deputatie op 
23/8/2018:

1. Balen (winnaar)
2. Niel
3. Retie

http://www.wandelingvanhetjaar.be


4. Oud-Turnhout
5. Westerlo

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 VVV Balen vzw , voor de ‘Keiheuvelwandeling’ te Balen;
 100 EUR aan Toerisme Oud-Turnhout vzw voor de ‘Stiltewandeling’ te Oud-

Turnhout;
 100 EUR aan gemeente Retie voor ‘Boeren langs de Grote Gracht’ te Retie;
 100 EUR aan gemeente Westerlo voor ‘Wandelen langs water en kastelen’ te 

Westerlo;
 100 EUR aan Toerisme Rupelstreek vzw voor ‘Nen Nielse Oemweg, langs 

Klei, Kunst en Natuur’ te Niel.

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 2018 wordt onder budgetcode 2018/64900000/18/0529 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 6 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het uitgavenbudget “toegestane subsidies” onder 
2018/64900000/18/0529;

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 2018/64900000/18/0529 – 1.500 EUR – toegestane 
subsidies Toerisme goed als volgt:

 1.100 EUR aan VVV Balen vzw , voor de ‘Keiheuvelwandeling’ te Balen
 100 EUR aan Toerisme Oud-Turnhout vzw voor de ‘Stiltewandeling’ te Oud-

Turnhout  
 100 EUR aan gemeente Retie voor ‘Boeren langs de Grote Gracht’ te Retie 
 100 EUR aan gemeente Westerlo voor ‘Wandelen langs water en kastelen’ te 

Westerlo 
 100 EUR aan Toerisme Rupelstreek vzw voor ‘Nen Nielse Oemweg, langs 

Klei, Kunst en Natuur’ te Niel


