
Workshop “Werken aan toerisme van morgen” - Verslag 

27 november 2018, De Bijenkorf, Assenede 

1. Doelstellingen 

 Een mindset bij actoren in de toeristische sector en bij inwoners creëren om van Meetjesland 

een florerende bestemming en gemeenschap te maken 

 Toeristische initiatieven van onderuit die bijdragen aan een florerende gemeenschap 

stimuleren & ondersteunen 

 Ondernemers, bewoners & bezoeker bedenken initiatieven om van Meetjesland een 

florerende bestemming en gemeenschap te maken en werken deze ook uit 

 Verder werken op de eerste brainstormideeën: kritisch toetsen aan het concept florerende 

bestemming, concretisering, verdieping en engagementen 

 Als gemeente nieuwe netwerken opzetten waaruit nieuwe projecten ontstaan 

2. Inspirerend filmpje ‘We all love Birdy’ en gesprek over het DNA van 

Meetjesland met Johan Beun 

https://www.youtube.com/watch?v=vDxPjrLCYNk 

3. Presentatie van de voorstelprojecten uit de 1e workshop, aangevuld 

met nieuwe voorstellen 

1. KUNSTROUTE IN ASSENEDE 

2. ONTVANKELIJKHEID VAN DE NATUUR IN HET KREKENGEBIED 

3. BELEVING DIE BLIJFT HANGEN VERKRIJGEN: INTERESSANTE LOCATIES, KREKEN, STILTE, 

NATUURELEMENTEN, ECOLOGIE, NATUUR, LANDBOUW 

4. STILTEGEBIEDBELEVING 

5. ZICHTLOCATIE KREKEN 

6. RECREATIEVE KOETSEN 

7. RONDTOER LANGS BELANGRIJKE ATTRACTIEPUNTEN MET LOKALE INWONER 

8. FIERHEID/BETROKKENHEID BIJ DE BURGER AANWAKKEREN 

9. NETWERKNAMIDDAG MET LOGIEVERSTREKKERS EN IEDEREEN DIE ZOWEL VOOR ACTIEVE ALS 

PASSIEVE BELEVING ZORGT IN HET MEETJESLAND 

10. POP-UP NETWERK 

11. BOERENMARKT 

12. 2 JAARLIJKS EVENT 

13. SOCIALE VERBONDENHEID TUSSEN LOCALS & REIZIGERS: ROND DE TAFEL & KORTE KETEN 

14. TERRASJES OP DE DORPSPLEINEN IN HET WEEKEND MET HOEVEIJS – STREEKBIER 

15. TUIN VAN HEDEN 

16. DORPSCOLLECTIEF -> DORPSHUB: TOERISTISCH ONTHAAL & HORECA 

17. LEVENDE TENTOONSTELLING 

18. MEER VUUR, PASSIE, GEPASSIONEERDE GASTHEREN/VROUWEN 

19. AUTHENTICITEIT IN DE STREEK BEHOUDEN EN MODERNE TECHNIEKEN & INZICHTEN TOEPASSEN 

(apps, digitale info, gps, filmpjes landbouw, ….) 

20. CREATE EU 

21. VERSTERKING ECOLOGISCH BEWUSTZIJN – Introductie in B&B, restaurants, … 

22. OPENBARE TOILETTEN IN DE DORPEN 

23. EQUICOACHING 

24. KRANTJE 

25. SENTSE BIERTOER 

https://www.youtube.com/watch?v=vDxPjrLCYNk


 

4. Betrokkenen in ‘florerende bestemmingen & gemeenschappen’ 

 

Zie ook Magazine ‘Reizen naar Morgen’. 

https://issuu.com/toerismevlaanderen/docs/reizen_naar_morgen_magazine?utm_source=flexmail&

utm_medium=e-mail&utm_campaign=directebetrokkenenreizennaarmorgen&utm_content=digitaal 

5. (Verdere) uitwerking van de projectideeën 

Elke deelnemer kiest de projecten waar hij/zij verder aan wil werken in twee aparte sessies. De 

groepjes presenteren nadien hun project in één minuut. 

https://issuu.com/toerismevlaanderen/docs/reizen_naar_morgen_magazine?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=directebetrokkenenreizennaarmorgen&utm_content=digitaal
https://issuu.com/toerismevlaanderen/docs/reizen_naar_morgen_magazine?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=directebetrokkenenreizennaarmorgen&utm_content=digitaal


 

Kunstroute in Assenede 
Korte omschrijving van het project: 
Een unieke beleving, waarbij vergane glorie wordt opgewaardeerd. 
 
Permanente route of eenmalig. 
Permanente tentoonstelling 
Tijdelijke aanvulling 
Ateliers 
 
Gidsen 
Centrale info 
 
Muziek 
Videoprojectie 
Kunst 
Vertelfestival 

  
Partnerschappen: 
In samenwerking met cultuurverenigingen, cultuurraad, kunstenaars, jeugd, academie, cultuurdienst.  

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
 

… bezoeker … ondernemer/dienstverlener … plek … bewoner 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Ties Van Lambalgen 
Boudewijn Willems 
Andy Acke 
Luc Van Ootegem 

… verder mee uitwerken 
Michel Coene 
Peter Audenaert 

.. een trekkersrol opnemen 
… 
 
 

 



Boerenmarkt 
Korte omschrijving van het project: 
Producten: vers, betaalbaar, korte keten 
Wekelijks of afhankelijk van seizoen 
Producten: auto & verkopen 
Verenigingen 
Particulieren (flyers, social media/website, horeca) 
Ambiance – sfeer: muziek & drank 
 
Partnerschappen: 
Standhouders – Aanbieders  

  
Eerste Stap: 
Promoten bij de inwoners 
Valkuilen: tijd vs inkomen, goodwill 
Krantje: B&B’s, evenementen, Boerenmarkt

Hoe kan dit project bijdragen aan 
florerende bestemming 
Meetjesland? 
 
Verhaal achter ondernemen: 
persoonlijke aanpak.  
Uniformiteit 
 



 
 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Isabelle Van Isacker 

 

… verder mee uitwerken 
Andy Acke 
Boudewijn Willems 
Axelle Moens 

.. een trekkersrol opnemen 
… 
 
 

 

 



Tweejaarlijks event: 10 miles in het Krekengebied - Assenede aan Zee 
Korte omschrijving van het project: 
10 miles - eendagsevent 
Alles wat Assenede uniek maakt en sportieve beleving 

 Parcours: lopen door uniek natuurgebied 
 Meer dan lopen: ook wandelen 
 Mooiste parcours van Vlaanderen 
 Logies=> toekomst => Assenede aan Zee – avondevent 

 
Assenede aan Zee: meerdaags event 
Strand op het kerkplein: 

 Go cart race 
 Strandstoelen 
 Beachvolley/beachvoetbal 
 Muziek – optredens – beachparty 
 Beachbars – lounge 
 Kunst 
 Vliegeren 
 Strandspelen: badminton, ... 

 
Partnerschappen: 

Culinair, muziek langs parcours en aan aankomst, kunst, straatartiesten, horecadorp en sportdorp.   

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
Promotie kreken en 
gemeente 
 
 

 

Welke rol kan 
de … hier in 
spelen? 

… bezoeker 
 
Unieke sportieve beleving 

… ondernemer/dienstverlener 
 
Leven in de gemeente 

… plek 
 
Kreken op de kaart 

… bewoner 
 
Trots op de eigen 
gemeente 

 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden … verder mee uitwerken 
Kristof Vereecke 

.. een trekkersrol opnemen 
Boudewijn Willems 
Andy Acke 



 

Fierheid/betrokkenheid bij de bewoner aanwakkeren 
Korte omschrijving van het project: 
Lokale inwoners & ondernemers die gevormd worden tot ambassadeur: 

 Wie? 
 Wat 
 Structuur - stappenplan  
 

 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
… 
 



Partnerschappen: 
Burgers met dezelfde interesse die samenwerken, communicatiediensten 
Meetjeslandse belevenisbox  
 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Geert Six 
Piet De Meester 

… verder mee uitwerken 
Trudy Van Hijfte 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



 

Rondtoer langs belangrijke attractiepunten met bewoners 
Korte omschrijving van het project: 

  
Partnerschappen: 
Samenwerking met lokale inwoners, ondernemers. 
Brouwerij, koetsenleveranciers, fietsverhuur, gidsen, verenigingen, kunstengalerij, B&B 

  
Eerste Stap: 
Iedereen samen brengen 

 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
 Lokale inwoner is 

tegenover de reiziger 
fier over zijn 
gemeente 

 Lokale inwoner 
ervaart & beleeft zelf 
de attractiepunten 

 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Kurt Caboor – ToLiveFit 
Els, Hugo van d’ Abijdhoeve 

… verder mee uitwerken 
Willy Van Zandeweghe 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Levende Tentoonstelling 
Korte omschrijving van het project: 
Historische verhalen van figuren levendig maken met figuranten en vertellers 
 

 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
… 
 



 Partnerschappen: 
Partnerschap met Toeristische Raad Sente 

 
Eerste Stap: 
Het idee op de Toeristische Raad brengen, verhalen maken, kiezen 
 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Jan Martens (gids) 
Bart Van Damme 
Rigobert Martens 
 

… verder mee uitwerken 
Godfried Stockman 
Lieve Van den Fonteyne 
Eddy Matthys 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Meer vuur, passie, gepassioneerde gastheren/vrouwen 
Korte omschrijving van het project: 

 

  

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
… 
 



Partnerschappen: 
Eigen bevolking 
Beleid/bestuur 

  
Eerste Stap: 
Mensen samen brengen. 
Mensen laten samen werken. 
Bewoners zelf het aanbod laten leren kennen (bv Paster Sies) 
 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Andie Claeys 
Erik Hennes 
Axelle Moens 
Bakker uit Sente wil infopunt (of 
gastheer/ambassadeur) worden 
Toerisme Assenede voorziet ook enkele punten 

… verder mee uitwerken 
Ronny Van de Vijver 
Els Lyphout 
Jos Van Vooren 
 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Authenticiteit in de streek behouden & moderne technieken & inzichten toepassen 
Korte omschrijving van het project: 
App, digitale info, gps, filmpjes landbouw, ... 
Toerwandeling met app lokale afstapplaatsen waar info over de plaats gegeven wordt 

  

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
 Mensen helpen 

‘kijken’ naar wat de 
streek te bieden 
heeft. 

 Beleving van een 
streek die nog 
authentiek is 

 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Vzw Verrassenede 
Anne Haillez 

… verder mee uitwerken 
Rigobert Martens 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Recreatieve koetsen 
Korte omschrijving van het project: 
Een poule aanleggen van ‘koetsbezitters’ (privé of bedrijven, geen huifkar) die op korte termijn een koetsier & koets ter 
beschikking stellen van B&B’s die hun cliënteel het Meetjesland willen laten ontdekken. Doe dat in samenwerking met gidsen 
die dit kunnen begeleiden. 

  
Partnerschappen: 
Toerisme Meetjesland legt contacten. 

  
Eerste Stap: 
Koetsbezitters: beschikbaarheid laten kennen aan horeca 
Samenbrengen van verschillende opportuniteiten 
Aanbod kenbaar maken 
Praktische zaken bv. verzekering 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
  
 Unieke beleving 
 Aanbod op maat 
 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Informeer bij koetseneigenaars: Abdijhoeve-
Oosteeklo, Boudewijn Saey – Lembeke, Wilfried 
& Lieve, … 
Jos Van Vooren 
Ronny Van de Vijver 
Els Lyphout 
Els, Hugo van Abdijhoeve 
Bart Van Damme 

… verder mee uitwerken .. een trekkersrol opnemen 
 

 



Dorpscollectief – Dorpshub 
Korte omschrijving van het project: 
Toeristisch onthaal & horeca. 
Locaties creëren waar bewoners en toeristen samen kunnen komen, in leegstaande panden... 
Collectieve plaats/geheugen: inwoners komen met de ideeën en werken uit: 

 Shop 
 Bar 
 Pop-up = beleven ook voor externen/toeristen 
 Klusjesuitwisselingsbeurs 
 Jeugdhuis, buurthuis, sociaal restaurant 
 Nieuwe vormen van vervoer 

  
Partnerschappen: 
Gemeente, burgers, verenigingen 

  
Eerste Stap: 
Participatieronde: aftoetsen enthousiasme 
Juridische & logistieke ondersteuning gemeente 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan florerende 
bestemming Meetjesland? 
 

 Leefbaarheid 
 Ontmoeting 

bewoners&bezoekers 
 Vernieuwing naar 

toeristische 
accommodaties & 
ontmoeting 

 Enthousiaste 
reizigers 

 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Piet De Meester 

… verder mee uitwerken .. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



 

Zichtlocatie voor Asseneedse kreken 
Korte omschrijving van het project: 
Doel: Inventaris, identiteit 
Zowel het Leen als de Boerekreek krijgen als provinciaal domein een zichtlocatie. Mijn voorstel zou zijn om met een loopburg 
van bovenop de Doornendijk te vertrekken naar de Grote Geulkreek en in het water een zichtlocatie neer te zetten. 
Het projectidee is ontstaan na de persberichten over de Boerekreek en het Leen, beide provinciale domeinen. Bovendien 
speelde de gemeente Assenede met het idee van een zichtlocatie als natuurpunt de Rode Geulkreek zou aankopen. Dit 
project is niet doorgegaan.… 
Aandacht voor mensen met beperking 

 
Partnerschappen: 
De gemeente kan dit idee verder uitwerken los de van de Rode Geul. Ofwel gaat ze in zee met een private eigenaar van bv. de 
Grote Kilkreek of de Kleine Kilkreek met contracten van 10 jaar (cfr. Toerisme Vlaanderen) of kan ze opteren voor een 
openbaar bestuur de Zwarte Sluispolder die het beheer heeft over de Grote Geulkreek en de Doornendijk met contracten van 
27 jaar (cfr. Natuurbeheerplan type 3). 
 
RLM 
Toerisme 
Natuurpunt 
Landschapsbouwer 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
… 
 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Godfried Stockman 
Hugo Boelens 

… verder mee uitwerken .. een trekkersrol opnemen 
Bart Van Damme 
Luc Van Ootegem 



 

Ontvankelijkheid van de natuur in het Krekengebied 
Korte omschrijving van het project: 
Het Krekengebied, één van de troeven, openstellen. Unieke beleving van het open landschap. 
Nu gaat men er rond, meer toegankelijk maken door contact en samenwerking met de landbouwers… 
Het wandelnetwerk dichter bij het water krijgen.  
Doornendijk – Smouterschijkstraat (over de Vliet) 
 
Boten, varen? 
 
Walletjes vrijstellen voor ruimer publiek – Liefdessteiger – Johan Beun

 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

- Verhoging van de 
belevingskracht 
van Boerkes 
waterroute 

 



  
Partnerschappen: 

Natuur, landbouw, jacht, gemeente, polderbestuur, over de grens (Nederland)  
 
Eerste Stap: 
Uitbreiding van het wandelnetwerk 
 
 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Luc Van Ootegem 
Bart Van Damme 
Anne Haillez 

… verder mee uitwerken 
Jan Cocquyt 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Stiltegebiedbeleving 
Korte omschrijving van het project: 

  

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
… 
 



 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Bart Van Damme 
Isabelle Van Isacker 
Rigobert Martens 

… verder mee uitwerken 
Bart Van Canneyt 
Willy van Zandweghe 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Beleving die blijft hangen verkrijgen 
Korte omschrijving van het project: 
Interessante locaties, kreken, stilte, natuurelementen, ecologie, natuur, landbouw 
- Scooter 
- Gids 
- Tuin van Heden – ecologisch 
- Verandering 
 
Eten/drinken – oorsprong 

- Landbouw 
- Snoepman 

 
Streekproducentenroute – Brouwerij Oosteeklo 
“Gezond uit de grond” 
 
Palingbelevenisplek 
Verhaal & verwondering 
Landschap = uniek: landschap, proeven, stiltebied 

  
Partnerschappen: 
Netwerk om dit uit te bouwen 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
- Respect voor 

leefgebied 
- Mensen samen 

brengen ( 
individualisering) 

 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden … verder mee uitwerken 
Filip Zegers 
Els Lyphout 
Ronny Van de Vijver 

.. een trekkersrol opnemen 
Eddy Matthys 
 



Terrasjes op de dorpspleinen in het weekend (met hoeve-ijs & streekbier) 
Korte omschrijving van het project: 
Op een plaats brengen die daarvoor niet bestemd is 
 
Lange tafel op het plein bv op zondagmiddag 
Mobiele bar langs de route 
Meetjeslandse waarden: ecologisch, korte keten 

 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
- Ecologisch 
- Korte keten 
- Beleving van de 

streek 
 



  
Partnerschappen: 
- Medewerking van Toerisme & Gemeente 
- Concurrentie handelaars => partnerschappen? 
- Sneukelbar: verwijzen naar ‘the real deal’: proevertjes onderweg (Proefbar) 
- Bemanning 
- Investeringen 

  
Eerste Stap: 
5 jaar proeftuin, nieuwe producten 
 
 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Bart Van Damme 
Nathalie Van Hyfte 
Axelle Moens 

… verder mee uitwerken 
Trudy Van Hijfte 

.. een trekkersrol opnemen 
Geert Six 
 

 

  



 

De tuin van Heden 
Korte omschrijving van het project: 
De bedoeling is dat we een stukje bos en weiland (reeds bekend welk) ombouwen tot een plaats waar ecologisch en bewust 
(samen)leven centraal staat.  Het zou een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die zich wil verdiepen in biologische 
landbouw, permacultuur, bijenhouden, koken met streekgebonden seizoensgroenten, composteren enzovoort. Het perceel 
wordt ingedeeld in sectoren die ieder hun eigen specificatie hebben en die worden onderhouden door mensen met kennis. 
De oogst zal worden verkocht, zowel direct van het veld als verwerkt, via de korte keten. Het is de bedoeling dat het project 
door eigen inkomsten van verkoop en activiteiten zichzelf bedruipt. Vandaar dat wij het project ook een toeristisch karakter 
willen geven. Het kan een start/stopplaats zijn voor wandelaars en fietsers die de tuin kunnen bezoeken, een rondleiding 
krijgen, een stukje gebak met koffie/thee drinken, enz… Een belangrijk deel van het project is ook de bijenstand. Ikzelf heb 
een opleiding genoten van Natuurlijk imkeren en zou daar een bijenherstelproject willen opstarten (wat eigenlijk de 
aanleiding van het hele project is) om de natuurlijke bijen terug in ons landschap te integreren.  

  
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

 Economisch, 
sociaal en 
educatie project 

 De bezoeker 
doet heel veel 
inspiratie op 

.. en dat is uiteindelijk de 
bedoeling 
 



Partnerschappen: 
We zullen samenwerken met verschillende organisaties zoals, het Plattelandscentrum, de Huysmanshoeve, Regionaal 
Landschap, De lanwijzer… 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
 

… bezoeker 
 
… 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 

… plek 
 
… 

… bewoner 
 
… 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Bart Van Canneyt 
Rigobert Martens 
Lieve Van den Fonteyne 
Ronald Blomme 

… verder mee uitwerken 
Iris Paulus 
Ties Van Lambalgen 
Willy Van Zandweghe 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



Create.eu 
Korte omschrijving van het project: 
Bij create.eu zijn ze dagelijks bezig met het ontwerpen van beleving aan de hand van technologie 
  

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
… 
 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Ties van Lambalgen 
Piet De Meester 

… verder mee uitwerken 
Luc Van Ootegem 
Michel Coene 

.. een trekkersrol opnemen 
 

 

  



6. Projectideeën waar niet aan gewerkt is deze avond door de deelnemers 

 

Krantje 
Korte omschrijving van het project: 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden … verder mee uitwerken .. een trekkersrol opnemen 
vzw Verrassenede 

 

Sentse Biertoer 
Korte omschrijving van het project: 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

 

Pop-up netwerk 
Korte omschrijving van het project: 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 



 

Openbare toiletten in de dorpen 
Korte omschrijving van het project: 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

 

Netwerknamiddag 
Korte omschrijving van het project: 
Met logiesverstrekkers & iedereen die zowel voor actieve als passieve beleving zorgt in het meetjesland. 
 
Partnerschappen: 
Verdere samenwerkingsakkoorden die verder ondernemerschap ten goede komen. 

  
Eerste Stap: 
Zoveel mogelijk mensen samenbrengen en dit misschien beter in het weekend/’s avonds wanneer meer mensen hiervoor dan 
tijd hebben. In de groep wordt hiervoor alleszins noodzaak gevoeld, en graag zo snel mogelijk dit organiseren. 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
Dit is zowel ten goede 
van de ondernemer als 
voor de gast/toerist 

 

Welke rol kan de 
… hier in spelen? 
… 
 

… bezoeker 
 
… 
 

… ondernemer/dienstverlener 
 
… 
 

… plek 
 
… 
 

… bewoner 
 
… 
 

Ik wil… 

.. op de hoogte worden gehouden 
Steven Van Thuyne (Scootmoment) 

… verder mee uitwerken .. een trekkersrol opnemen 
 

 



Equicoaching 
Korte omschrijving van het project: 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 

 

Versterking ecologisch bewustzijn bij B&B’s, restaurants,... 
Korte omschrijving van het project: 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 
Versterken van de samenwerking tussen de partnerorganisaties. 
Uitbaters samenbrengen en uitwisselen van ideeën. 

 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 
 
Lagere ecologische 
voetafdruk 
 

 

Bewoners & bezoekers samen aan tafel – Korte keten 
Korte omschrijving van het project: 
Sociale verbondenheid tussen bewoners & bezoekers creëren, bv gemengde tafels in restaurants 
Partnerschappen: 
Eerste Stap: 
 

Hoe kan dit project 
bijdragen aan 
florerende 
bestemming 
Meetjesland? 

 

  



Deze workshop is een onderdeel van het Transnationaal Leader-project Florerende Bestemmingen. 

Organisatie: 

 

Met de steun van Leader Meetjesland 

 


