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Een terugblik: 2000-2011 
 
 630 betoelaagde projecten 
 Goed voor bijna 95 miljoen euro subsidie 
 Met een totale projectkost van meer dan 450 miljoen euro 
 Waarvan in de regio’s (excl. kust en kunststeden): 

 540 projecten = 86% van totaal TRP 
 71 miljoen euro subsidie = 76% van totaal TRP 
 275 miljoen euro projectkost = 61% van totaal TRP 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



Type projecten  
  

 
 

 Toeristisch onthaal 

 Thematische en streekbezoekerscentra 

 Toeristische ontsluiting erfgoed 

 Digitale en audiovisuele producten: digitale 
applicaties, informatiedragers… 

 Fiets- en wandelinfrastructuur / ruiteren / bewegwijzering 

 

Enkele voorbeelden: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



Toeristisch onthaal 

Peer 

Poperinge 

Kalmthout 
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Thematische en streekbezoekerscentra 

Rock Werchter Rotselaar 

De Permanensjie Geraardsbergen 

De Lambiek Alsemberg 



Toeristische ontsluiting van erfgoed 
Waterburcht Pietersheim Lanaken 

Belevingscentrum Herkenrode Hasselt 



Digitale en audiovisuele producten 

Spotters Riemst 

Het Reynaertmysterie Waasland 



Fiets- en wandelinfrastructuur /  
bewegwijzering 



Nieuw vanaf 2012: 
5 impulsprogramma’s 



 
 
Impulsprogramma Vlaamse Regio’s 
2012 
 
 

 
 

 
 2012: jaar met budgettaire beperking 
 Infrastructuurprojecten en digitale en audiovisuele 

producten 
 Die een volgende fase zijn van reeds betoelaagde 

projecten (2007-2011) 
 Die in 2011 indienden, maar niet prioritair of niet rijp voor 

betoelaging waren 
 Evenementen 

 Met internationaal potentieel 
 Private sector komt ook in aanmerking 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



 

Beoordelingscriteria 2012 
  Toeristisch potentieel 

 Projectlocatie 

 Strategisch beleidsplan toerisme & recreatie 

 Netwerk  

 Beleving 

 Merkbeleid Vlaanderen 

 Publieksonthaal en –begeleiding 

 Visie 

 Innovatief karakter 
 

 



 
Beleidskeuzes vanaf 2013 
Impulsprogramma Vlaamse regio’s 
 

 
 
Algemeen kader 
 
 Internationale marketingstrategie Toerisme Vlaanderen 

 Baanbrekend vakmanschap  
 4 productlijnen 

 
 Onthaalstrategie van Toerisme Vlaanderen 

 Visie toeristisch onthaal 
 Afbakening internationaal versus regionaal onthaal 

 Overgangsmaatregel van 2 jaar voor het 
Impulsprogramma Vlaamse Regio’s 

 

Presentator
Presentatienotities




Beleidskeuzes vanaf 2013 
 

 
 2 beleidslijnen binnen impulsprogramma Vlaamse Regio’s: 

 

1. Projecten die de positionering of identiteit van stad of 
regio versterken 

 

2. Onthaalprojecten in de regio’s 

 

 Daarnaast ook thematische oproep 
 



 
Beleidskeuzes mbt onthaal 
Impulsprogramma Vlaamse regio’s 2013 en 2014 
 

 

 
 

 2013 en 2014: overgangsperiode met ruime oproep voor 
onthaal 

 Doel: kwalitatief regionaal onthaal in Vlaanderen 
garanderen  

 Wegwerken van blinde vlekken: steden en gemeenten 
met regionale toeristische uitstraling waar nog niet of 
niet recent geïnvesteerd werd in toeristisch onthaal 

 1ste prioriteit ligt op kennis en kwaliteit: locatiescan, 
verbeteren fysieke toegankelijkheid, nieuwe 
technologie, herkenbaarheid en inrichting 

 2de prioriteit: pure infrastructurele investeringen in 
infokantoren, infopunten, bezoekerscentra 

 



 
Beleidskeuzes mbt onthaal  
Impulsprogramma Vlaamse regio’s vanaf 2015 
 

 

 
 

 Kader blijft onthaalstrategie van Toerisme Vlaanderen 

 Internationaal onthaalnetwerk: afgebakend tot steden en 
attracties met voldoende internationaal toeristisch gewicht 

 Steden en gemeenten 
 Reeks van criteria 
 17 steden op vandaag met internationaal potentieel 

 
 Attracties 

 Bezoekersaantal 
 Inhoud van toeristisch product: aansluiting bij productlijnen 



 
Beleidskeuzes mbt positionering 
en identiteit  
Impulsprogramma Vlaamse regio’s vanaf 2013 
 
 

 
 Projecten die positionering en/of identiteit van een stad of 

regio versterken 

 Met internationaal potentieel 

 Thema’s moeten aansluiten bij de productlijnen van TVL 

 Eet, -drink en tafelcultuur 

 Erfgoed en kunst 

 Mode 

 Wieler- en fietscultuur 

 Beleving van de bezoeker staat centraal 
 



 
Oproep aan de regio’s 
 

 
 Goede voorbereiding van de aanvraagdossiers is cruciaal 

 Oproep aan de regiocoördinatoren om hier pro-actief 
 aan mee te werken 

 Aan allen hier aanwezig 

 Input leveren voor de blinde vlekken inzake regionaal 
onthaal 

 Input leveren voor mogelijke positionerings- en 
identiteitsversterkende projecten 
 Met internationaal potentieel! 

 Vanuit perspectief van baanbrekend vakmanschap en 
productlijnen van Toerisme Vlaanderen 

 Hoe? Via e-mailbevraging ikv de evaluatie van deze 
namiddag 

 



Meer informatie 
 www.toerismevlaanderen.be/subsidies  

Tabblad Subsidies > Impulsprogramma’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRP@toerismevlaanderen.be 
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