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Planning werkjaar 2023 

 

 

 

1. Sectormomenten/overlegmomenten 
 

➢ Netwerkmoment start toeristisch seizoen  

 

➢ Overlegmomenten logies 

 

➢ Overlegmomenten klankbordgroep toerisme 

 

➢ Prospectiedag voor toeristische actoren 

 

➢ Vergadermomenten strategische partners 

Sleutelactoren verzamelen ‘rond de toerismetafel’ ifv toeristische ontwikkeling regio.  

 

➢ Overlegmoment schepenen voor toerisme 

Vraag naar toeristische uitdagingen voor steden/gemeenten en hoe kunnen we elkaar 

daarin versterken. 

 

➢ Bestuurlijke overlegmomenten  

Dagelijks bestuur, bestuursorgaan en algemene vergadering.  
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2. Marketing en communicatie 
 

➢ Toeristisch magazine Waasland 

Update van het magazine tegen voorjaar 2023.  

 

➢ Toeristische kaart Waasland 

 Realisatie toeristische kaart tegen voorjaar 2023.  

 

➢ Fotografie 

Fotograaf aanstellen die beeldmateriaal over de 4 seizoenen aanlevert.  

 

➢ Marketingcampagne 2023 

• Online campagne (Facebook/Instagram/website) 

• Advertentiemogelijkheden via print/audio/video bekijken om aanvullend te werken 

op de online campagne 

• Uitsturen van consumentennieuwsbrieven 

• Productplacement: 

o Postkaarten  

o Op vraag van de toeristische sector: bundeling van belangrijkste POI’s en fiets-

en wandelroutes per gemeente. 

 

 

3. Projectwerking 
 

➢ Ambachtelijk Weekend 

o Thema: Beestenboel 

o Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2023 

 

➢ Belevingsrustpunten Waasland (Toerisme Oost-Vlaanderen) 

In het voorjaar van 2023 worden belevingsrustpunten geplaatst om het 

wandelnetwerk nog aantrekkelijker te maken.  Deze zullen geplaatst worden in  

gemeenten Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren 

(grondgebied Leader Waasland).  De belevingsrustpunten weerspiegelen de 

verhaallijnen en de identiteit van het Waasland, zijn duurzaam en passen in het 

landschap.  

Toerisme Oost-Vlaanderen diende hiervoor in 2020 een subsidiedossier in bij Leader 

Waasland.  Dit werd goedgekeurd en moet uitgevoerd worden tegen 2023.  

 

➢ Ontwikkeling recreatieve beleving 

Verbinden van erfgoedsites in het Waasland n.a.l.v. het onderzoek toeristische 

beleving van erfgoedsites in het Waasland. 

Er werden voor de sites Kasteel Cortewalle en Hof Ter Welle (Beveren), Huis Janssens 

(Sint-Niklaas), Villa Ter Beuken (Lokeren) verhalen uitgerold door de erfgoedpartners.  

Toerisme Waasland zal het voortouw nemen bij de ontwikkeling van herkenbare 

productontwikkeling en beleving en de uitrol van routestructuren die de beleving 

versterkt. 

 


