


Nieuwe pocket: Bier in de Leiestreek

• 4 fietsroutes met start in:

oDeinze

oGent

oIzegem

oWaregem

• Verfrissende bierstops

• Overzicht bezoekbare 
brouwerijen



Leiestreek Lusjes

• Suggestieroutes op het 
fietsnetwerk Leiestreek

• Nieuw lusje: Vlasfietstocht vanaf 
Texture

• 32 km op zoek naar de roots van 
de vlasnijverheid

• Ook een aantal lusjes herdrukt 
bv. Kunst in de Oost-Vlaamse 
Leiestreek

• Gratis verspreiding



Gezinszoektochten ‘Blob’

• Voor gezinnen met kinderen

• Combinatie van natuur en plezier

• Nieuwe tochten:

o Kuurne

o Izegem

o Lendelede

o Waregem

• Verdere uitbreiding voorzien



Zomerse boottochten

• 22 juni – 28 september

• Primeur: fietsboot 

o Eerste zondag van augustus en 
september

o Harelbeke – Deinze en Wervik -
Kortrijk

• Nieuwe thematochten:

o Bier en tapas vanuit Roeselare

o Rockboat Menen

o Brunchboottocht naar Rijsel

o Wereldkeukentocht Wevelgem

• Lemmerboot vanuit Deinze

• Boeken vanaf 1 mei op www.toerisme-
leiestreek.be/boottochten

http://www.toerisme-leiestreek.be/boottochten


Pleziervaart en waterpret

• Brochure met ook het 
geïntegreerde aanbod  
waterpret 

• Verkrijgbaar vanaf nu

• Overzicht:
oBootverhuur
oWatersport
oOpenluchtzwemmen
oGeorganiseerde 

boottochten



Kunstzomer Leiestreek

• 11e editie: 2 juni tot 22 
september 

• 30-tal kunstenaars

• Anzegem, Deerlijk, Gent, en 
Roeselare

• Bijzondere locaties zoals:
o Groot Vleeshuis in Gent
o Sint-Arnolduspark in Tiegem
o Sint-Columbakerk in Deerlijk
o Klooster van de Arme Klaren 

in Roeselare

• Kunstzomer brochure

• www.kunstzomer-leiestreek.be

http://www.kunstzomer-leiestreek.be/


Golden Lys

• Interreg V-programma

• Gedrukte toeristische kaart

• Digitale vaarkaart

• Communicatie-acties

• Promotie Leiestreek 
Greeters

• Partners:
oToerisme Leiestreek
oWesttoer
oGent
oWielsbeke
oBooot.be



Magazine ‘Quality time in de Leiestreek’

• 36 pagina’s
• Voor abonnees Knack

+ via eigen verspreiding
• 3 doelgroepen: 

o Koppels
o Families
o vriendengroepen

• Activiteiten en logiestips
• Fiets- en wandelroutes



Online communicatie

• Tips per seizoen

• 4 digitale magazines

• Verspreid via social
media en Google ads



Samenwerking Kortrijk – Toerisme Leiestreek - Westtoer

• Franstalige markt: 

bijlage bij Le Vif Express

• Verschijning eind april

• 36 pagina’s

• Thema: Kortrijk als creatieve stad 
aan de Leie



Je Wildste Westen Actiedag

• Zondag 14 april

• Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem

• Avontuur op 6 locaties:

o Provinciedomein De Gavers

o Oenanthe op Transfo

o Avanco Adventure

o Blueberry Hill

o Paintball Valley

o Speel.

• € 5 per persoon

• Vespaverhuur Vespa2Rent

• www.jewildstewesten.be



Nieuw om te ontdekken

• Bezoekerscentrum
Brouwershuys



Nieuw om te ontdekken

• Picknickkast Tiegembos

picknickkast.webnode.be

https://picknickkast.webnode.be/


Nieuw om te ontdekken



Nieuw om te ontdekken

• Dagtrip Boottocht op de Leie 
en vespatocht

• Machelen-aan-de-Leie en 
Sint-Martens-Latem



Vragen?



Cijfers 2018 ‘nieuw’ logiesdecreet 





http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties



Wat met 
bestaande 

logies?

• Aangemelde logies zijn automatisch aangemeld volgens nieuw 
decreet. 
→MAAR moeten dan ook in orde zijn met de verplichtingen nieuw 
decreet (beschikken over een brandveiligheidsattest!)

• Vergunde logies zijn automatisch aangemeld, maar de vergunning 
vervalt op 31 maart 2020. 
→ In de loop van het komende jaar moet men beslissen om het 
logies te laten erkennen of niet. TVL neemt contact op tegen maart 
2020. 
→ Tegen 31/03/2020 nieuw brandveiligheidsattest (tenzij oude al 
vroeger vervalt)



Basisregister Vlaams logiesaanbod

http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister

http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister


Illegaal logies? Klachten?

• Illegale logies of klachten kunnen gemeld worden bij:

logies@toerismevlaanderen.be

→ Handhaving volgt op 

mailto:logies@toerismevlaanderen.be


Logiessubsidie Toerisme Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2019 tot uiterlijk 30 april 2019



Voor wie?

• Je kunt een subsidie aanvragen voor:

• een toeristisch logies dat erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 
2016

• een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het 
logiesdecreet van 10 juli 2008 

• een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme 
voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum

De aanvraag kan worden ingediend door eigenaar of exploitant.



Welke projecten 
komen in 
aanmerking?

• Investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en 
familievriendelijke karakter van het logies

• Investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A of A+ 
label

• Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven

• Investeringen in de aanleg van camperplaatsen met watertappunt, 
lozingspunt, afvoerplaats, verharding en elektriciteitsaansluiting

• Investeringen in de renovatie en extra sanitair voor hostels



Niet Subsidiabele kosten:

• Private gedeelten die niet toegankelijk zijn voor de logerende 
toeristen

• Restaurants, cafés en eet- en drankgelegenheden die toegankelijk 
zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen

• Aankopen en werken waarvoor een subsidie, premie of 
tegemoetkoming wordt aangevraagd bij of is toegekend door een 
andere overheidsinstantie dan Toerisme Vlaanderen

• Aankopen / werken van voor de datum van de aanvraag

• Recupereerbare btw



Wat zijn de 
voorwaarden?

• De investeringssubsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van 
de aankopen en de werken waarvoor de subsidie wordt toegekend.

• De investeringssubsidie is niet hoger dan 50.000 euro.

• De kostprijs van de aankopen en de werken is niet lager dan 5000 
euro, exclusief btw.

• De de-minimissteun die verleend is aan de onderneming, bedraagt 
over een periode van drie belastingjaren maximaal 200.000 euro. 



Hoe een 
aanvraag 
indienen?

Vanaf 1 januari 2019 tot uiterlijk 30 
april 2019
(én 1 januari 2020 – 30 april 2020)

Voor elk toeristisch logies kun je 
jaarlijks maar één subsidieaanvraag 
indienen. 

Je mailt je ondertekende 
subsidieaanvraag in pdf-formaat, 
samen met de bijbehorende 
bewijsstukken, naar 
logiessubsidie@toerismevlaanderen.
be.

www.toerismevlaanderen.be/
logiessubsidie

De datum van de e-mail is het bewijs 
van het tijdstip waarop je de 
aanvraag hebt ingediend.

mailto:logiessubsidie@toerismevlaanderen.be


Contact en 
informatie

Toerisme Vlaanderen 

Kris Neven - logiessubsidies

www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie

T 02 504 03 28 

E logiessubsidie@toerismevlaanderen.be



Infopunten Toerisme



Infopunten Toerisme
Leiestreek

• Meer dan 40 geëngageerde ondernemers 

• Uitbaters van cafés & restaurants

• Laagdrempelig

• Ambassadeurs van de streek

• Toeristische informatie, kaarten en insider tips



Het belang van 
digitaal onthaal





Mobiel is het nieuwe normaal.



Maak je website leesbaar op mobiel (responsive).



Google



Voeg je plaatsen toe aan Google Mijn Bedrijf.



Via Google Mijn Bedrijf ben je 

zichtbaarder in Google Zoeken.



Via Google Mijn Bedrijf ben je ook 

zichtbaarder in Google Maps.



Of claim je organisatie toe via Google Maps.





Vragen?

• Logiesconsulent Westtoer:

• Karen François – karen.françois@westtoer.be

• Logiesconsulent Oost-Vlaanderen:

• Deborah Ongena – deborah.ongena@oost-vlaanderen.be

• Infopunten & Q-label:

• Evelien Decoster - evelien.decoster@westtoer.be

• Toerisme Leiestreek:

• Info@toerisme-leiestreek.be

• Babette De fauw – babette.defauw@westtoer.be

• Katrien Six – katrien.six@westtoer.be

mailto:deborah.ongena@oost-vlaanderen.be
mailto:evelien.decoster@westtoer.be
mailto:Info@toerisme-leiestreek.be
mailto:babette.defauw@westtoer.be
mailto:katrien.six@westtoer.be

