
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 oktober 2019

Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/1 Budget 2019. Machtigingskrediet 2019/64900000/18/0529. 
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 zitting van 18 oktober 2018 keurde de deputatie het bijhorende reglement 
met betrekking tot de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar 2019’, goed. Vervolgens 
keurde de deputatie op 28 februari 2019 de short list met de 5 beste wandelingen 
goed.

Van 4 april tem 31 augustus 2019 konden de wandelaars hun favoriete wandeling 
kiezen via www.wandelingvanhetjaar.be. In totaal werden er 2580 unieke stemmen 
uitgebracht.

Dit leidde tot onderstaand resultaat:

1. Natuurpunt Markvallei – ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ 
te Hoogstraten - 1006 stemmen

2. Toerisme Mechelen – ‘In de voetsporen van Margareta’ te Mechelen – 560 
stemmen

3. Studiegroep Fort Bornem – ‘Commandant Rasquin Route’ te Bornem – 441 
stemmen

4. Natuurpunt – ‘Bels broek en heide + Totterpad’ te Meerhout - Rode 
wandeling. + Totterpad – 312 stemmen.

5. de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. – ‘Tussen Heide en Abdij’ te 
Veerle-Laakdal - 7km-  261 stemmen

De 5 laureaten ontvangen het bedrag van 100 EUR om extra promotie te voeren. 
De 1ste laureaat ontvangt daarenboven nog een bedrag van 1.000 EUR.

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

 1.100 EUR aan Natuurpunt Markvallei
 100 EUR aan Toerisme Mechelen
 100 EUR aan Studiegroep Fort Bornem
 100 EUR aan Natuurpunt – Bels Broek en Heide
 100 EUR aan de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w

http://www.wandelingvanhetjaar.be


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 2019 wordt onder budgetcode 2019/64900000/18/0529 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 3 oktober 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het uitgavenbudget “toegestane subsidies” onder 
2019/64900000/18/0529;

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 2019/64900000/18/0529 – 1.500 EUR – toegestane 
subsidies Toerisme goed als volgt:

 1.100 EUR aan Natuurpunt Markvallei voor de wandeling ‘Flirten met de 
grens in de vallei van het Merkske’ te Hoogstraten.

 100 EUR aan Toerisme Mechelen voor de wandeling ‘In de voetsporen van 
Margareta’ te Mechelen.

 100 EUR aan Studiegroep Fort Bornem voor de wandeling ‘Commandant 
Rasquin Route’ te Bornem.

 100 EUR aan Natuurpunt – voor de wandeling ‘Bels broek en heide + 
Totterpad’ te Meerhout.

 100 EUR aan de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w, voor de wandeling 
Tussen Heide en Abdij’ te Veerle-Laakdal.


