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AMBITIENIVEAU EN 
PROJECTOMSCHRIJVING
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1. AMBITIENIVEAU EN PROJECTOMSCHRIJVING

Het domein De Merel werd in 2009 door de gemeente 
Brecht aangekocht. Tot dan was De Merel (en de 
ruime omgeving) eigendom van de stad Antwerpen. 
Aanvankelijk werd het gebied gebruikt om meststoffen 
die via het kanaal werden vervoerd, te lossen: een 
restant hiervan zijn de in 1912 opgerichte loodsen die 
als beerput voor de opslag van vloeibare meststoffen 
(beer en aal) werden gebouwd.

Het domein De Merel werd in de jaren ’50 en ‘60 door 
de stad Antwerpen uitgebouwd als vakantieverblijf 
en ontspanningsoord voor het personeel van de stad 
Antwerpen. Het laatste decennium werd het domein 
echter niet meer gebruikt (op de tennisvelden en 
chalet na), waardoor het sporthotel, de voetbalvelden, 
het basketveld sterk verkommerden en het sporthotel 
in 2010 moest worden afgebroken. 

De gemeente Brecht wenst de neerwaartse spiraal om 
te buigen en het domein (opnieuw) uit te bouwen tot 
een hedendaags en aantrekkelijk sport- recreatiepark. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is 
het domein De Merel geselecteerd als toeritisch-
recreatief knooppunt waarbinnen een verdere 
uitbouw van verblijfsrecreatie en dagrecreatie 
moet worden nagestreefd. Dit masterplan geeft de 
ontwikkelingsvisie voor het domein De Merel waarbij 
de nadruk ligt op sport en recreatie die inspeelt op 
de noden van zowel de Brechtse sportclubs als de 
individuele sporters en recreanten.

Sport- en recreatiepark
Brecht heeft de ambitie om het domein De Merel uit 
te bouwen tot een uniek en aantrekkelijk sport- en 
recreatiepark gelegen aan het kanaal tussen Brecht en 
Sint-Job.

De gemeente gaat op dit ogenblik uit van het 
verstrekken van een erfpacht, dan wel een ander 
zakelijk recht op de gronden, eerder dan een verkoop 
van de gronden.

1.1 Ambitieniveau 1.2 Kaderstelling marktraadpleging

Via een marktraadpleging wenst de gemeente een 
kader te scheppen voor een kwaliteitsvol en duurzaam 
project op deze site.

De gemeente Brecht overweegt om hierbij een beroep 
te doen op een samenwerking met de private sector. 
Met deze raadpleging wil de gemeente peilen naar de 
haalbaarheid van dit project en naar de interesse van 
de private partners voor een eventueel publiek private 
samenwerking (pps) om dit project te realiseren.

Het is de wens van de gemeente om dergelijke 
raadpleging op een zo transparant en effi ciënt 
mogelijke wijze te organiseren. De mening over het 
principe, de kansen, de valkuilen, de inhoud en de 
modaliteiten, is voor de gemeente van wezenlijk 
belang.

Mogelijke marktspelers worden uitgenodigd om 
vanuit hun deskundigheid en ervaring, suggesties en 
ideeën aan te reiken die het project en procesverloop 
ten goede komen. De verzamelde reacties zullen 
een belangrijke rol spelen bij de verdere proces- en 
besluitvorming over het project.
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SITUERING
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2. SITUERING

Binnen Vlaanderen ligt het projectgebied in de 
provincie Antwerpen en meer bepaald in de 
gemeente Brecht.
Het domein De Merel is centraal gelegen in de 
gemeente Brecht en meer bepaald tussen de 
kernen Sint-Job-in-‘t-Goor en Brecht. Het domein 
grenst in het westen aan de dorpskern van Sint-
Job-in’t-Goor en situeert zich tussen 2 belangrijke 
infrastructuurassen, zijnde de Schotensteenweg 
(N115) en het kanaal Dessel – Turnout - Schoten.  
Het domein De Merel is dichtbij afrit 4 Sint-Job-
in-‘t-Goor gelegen die direct aansluit op de E19 
Antwerpen – Breda.

De Schippersdreef vormt de toegang tot het 
domein De Merel. Deze dreef wordt geaccentueerd 
door een enkele bomenrij aan weerszijden van 
de asfaltweg. Langs de Schippersdreef wordt het 
uitzicht afgewisseld door weilanden, maïsvelden en 
voornamelijk gemengde bossen. Opvallend zijn de 
coniferen die als dichte of losse haag aangeplant 
zijn als afscheiding van percelen of te midden van 
weilanden. Ter hoogte van het ‘Merelhuisje’ is er 
momenteel mogelijkheid tot parkeren aan beide 
zijden van de Schippersdreef. Tevens ligt er verderop 
aan de dreef een kleine geasfalteerde parkeerplaats. 
De weilanden tegenover het ‘Merelhuisje’ maken 
onderdeel uit van een samenwerkingsproject voor de 
instandhouding van streekeigen, bijna uitgestorven, 
dieren en de biodiversiteit. Op dit moment grazen er 
streekeigen schapen. 

2.1 Geografi sche situering

2.2 Ruimtelijke context

Aan het einde van de Schippersdreef is er een 
spliting met de Tilburgbaan, een onverharde weg 
die de ontsluiting vormt tot de tennisclub en de 
woonwijk in westelijke richting en overige weilanden 
in oostelijke richting. Ook langs de Tilburgbaan wordt 
aan weerszijden de weg gemarkeerd door een enkele 
bomenrij. Bij het oversteken van de Tilburgbaan leidt 
een kasseienpad naar het kanaal Schoten – Turnhout 
- Dessel. Aan dit pad ligt half verscholen een lange 
loods.
Parallel aan het kanaal ligt een geasfalteerd 
fi etspad dat onderdeel uit maakt van het 
fi etsknooppuntennetwerk.  
De zuidelijke percelen van het domein De Merel 
ter plaatse van de elektriciteitscabine zijn met het 
kleine bosje en de natte zone een landschappelijke 
blikvanger. 
De westelijke percelen tussen de Schippersdreef en 
de woonwijk bestaan voornamelijk uit gemengde 
bossen. Opvallend is het perceel ten zuiden van de 
tennisvelden. Hier is het terrein zeer glooiend, terwijl 
de rest van het domein relatief vlak is. Een ander 
in het oog springend driehoekig perceel is hetgeen 
direct onder het grote naaldbos gelegen. Dit spie-
vormige perceel heeft een visueel zeer duidelijk 
greppelsysteem.
Tenslotte ligt het tennisveld en clubhuis met 
bijgebouwen ingeklemd tussen gemengde bossen 
en de woonwijk. Enkel een coniferenhaag langs 
de perceelsgrens van het sportterrein vormt een 
afscheiding met de aangrenzende woonwijk. 
Tussen het domein De Merel en de woningen is een 
onverhard pad gelegen en biedt enkel toegang voor 
voetgangers en fi etsers. Langs de aangrenzende 

tuinen zijn weinig opvallende erfafscheidingen 
aangebracht, ze bestaan hoofdzakelijk uit paal en 
draad met hagen of een houten schutting.
De tennisvelden en het ‘Merelhuis’ zijn nog in goede 
staat, in tegenstelling tot het basketveldje en de 
bijgebouwen. Het voormalige sporthotel staat 
er bouwvallig bij en is bijna dichtgegroeid door 
coniferen. De sportweide met het voetbalveld en 
het zeer vochtige veldje tussen de tennisbanen en 
het basketveld geven een verloren indruk. Over het 
algemeen is het domein De Merel te typeren door de 
bomenrijen, bossen, weiden en greppels. Er wordt 
vooral veel gewandeld, gejogd en gefi etst. 
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2.3 Eigendomstoestand

Het domein De Merel is intussen eigendom van de ge-
meente Brecht. De gronden ten oosten van de Schip-
persdreef zijn nog in eigendom van de stad Antwer-
pen. Het opzet is dat deze ook nog verkocht worden, 
maar dan wel in functie van agrarisch en natuurlijk 
gebruik.
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VISIE MASTERPLAN
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3.1 VISIE MASTERPLAN

Visie 
Om De Merel uit te bouwen tot een sportpark is een 
zorgvuldige inpassing van de sportvoorzieningen 
en een kwalitatieve inrichting van het openbaar 
domein essentieel. De sportvoorzieningen worden 
geconcentreerd ten westen van de Schippersdreef 
zodat een samenhangend gebied ontstaat. Het 
sportpark contrasteert ruimtelijk met het open gebied 
aan de oostzijde van de Schippersdreef (onderdeel 
van de ankerplaats Brechtse Heide), maar staat hier 
door diverse fi ets- en wandelverbindingen functioneel 
wel mee in verbinding.

Krachtlijnen
De aanwezige dreven- en grachtenstructuur 
wordt aangegrepen om het gebied op te 
delen in verschillende landschapskamers. Elke 
landschapskamer krijgt een eigen identiteit. De 
identiteit wordt vooral bepaald door het al dan niet 
open karakter (% bebost):

Landschapskamer 1: open kamer met groene • 
bosgordel er rond
Landschapskamer 2: half open en half gesloten • 
karakter door verschillende bosfragmenten die de 
functies ruimtelijk van elkaar scheiden
Landschapskamer 3: gesloten karakter door • 
groot aandeel bos
Landschapskamer 4: gesloten karakter met • 
gerichtheid op het kanaal (selectieve openheid)

Een centrale fi ets- en wandelboulevard die 
parallel met de Schippersdreef loopt, verbindt de 
verschillende landschapskamers met elkaar. De 

fi ets- en wandelboulevard staat via een fi ets- en 
wandelbrug ook rechtstreeks in verbinding met 
het uitgesterkte gebied ten zuiden van het kanaal 
(Brechtse Heide). De centrale boulevard vormt 
de hoofdas waarlangs de toegang tot de meest 
publiekaantrekkende functies zich situeert.

Programma
In het kader van het masterplan is aan de hand van 
enquêtes gepeild naar de behoeftes bij de inwoners 
en verenigingen van Brecht. De volgende behoeften 
werden genoteerd: 

hockeyvelden• 
zwembad*• 
sporthal• 
outdoor tennis (6 terreinen)• 
indoor tennishal (3 terreinen)• 
sporthotel - revalidatiehotel• 
speeltuin• 
looppiste met Fit-o-meter• 
BMX-parcours• 
wandel- en fi etspaden• 
multifunctioneel activiteitenveld• 
aanlegsteiger voor kano, kajak en roeien• 
café – restaurant/brasserie (de horeca wordt • 
zoveel mogelijk gegroepeerd)

* De gemeente wenst voor zijn eigen scholen te kunnen 
beschikken over het zwembad op bepaalde dagen gedurende 
bepaalde uren.

Overzicht landschapskamers
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3.2 TOELICHTING DEELASPECTEN

3.2.1 Bereikbaarheid

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer
De Schippersdreef vormt de toegangs- en 
ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer. 

Aandachtspunten
aanpassen kruispunt Schotensteenweg • 
x Schippersdreef (b.v. afslagstroken, 
verkeerlichten,…). Het kruispunt vormt ook de 
toegangspoort tot het domein: daarom moet bij 
de inrichting voldoende aandacht besteed worden 
aan de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 
(groen karakter, signalisatie afgestemd op uniform 
signalisatiesysteem voor het domein)

 
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Op de Schotensteenweg ligt ter hoogte van de 
Schippersdreef een halte (ong. 400 à 600 m van de 
sportvoorzieningen): volgende buslijnen passeren 
hierin:

buslijn 602 (Hoogstraten - Brecht – Antwerpen): • 
frequentie van 1 rit per uur (in beide richtingen), 
met bijkomend een aantal ritten op spitsuren
buslijn 600 (Meer – Hoogstraten – Antwerpen): 6 • 
x per dag
diverse spitslijnen (in functie van • 
schoolbediening): buslijnen 608, 620 en 629

Aandachtspunten: 
voorzien van een veilig oversteek naar de bushalte • 
Schotensteenweg (zie hoger) 
aanleg van een voet- / wandelpad langs de • 
Schippersdreef
in functie van een geoptimaliseerde bediening van • 

het sportpark is het wenselijk om ter hoogte van 
de hoofdingang (parking zwembad) een nieuwe 
bushalte te creëren die door enkele lijnen wordt 
bediend 

Bereikbaarheid met de fi ets
De Schotensteenweg is een functionele • 
fi etsroute met vrijliggende fi etspaden: veilige 
oversteek te voorzien ter hoogte van kruispunt 
Schotensteenweg x Schippersdreef (al dan 
niet ondersteund met verkeerslichten); op de 
Schippersdreef wordt de snelheid beperkt en is 

gemengd verkeer aanvaardbaar
Aan de noordzijde van het kanaal ligt een fi ets-• 
o-strade; de kanaalroute vormt een snelle en 
directe verbinding vanuit Sint-Job, Brecht en Sint-
Lenaarts. 

Aandachtspunten: 
duidelijke toegang tot domein te voorzien aan het • 
kanaal (signalisatie)
voorzien van verlichting langs het kanaal is • 
wenselijk in functie van veiligheid ’s avonds
fi etsenstallingen aan interne fi ets- en • 
wandelboulevard
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3.2.2 Visie parkeren

De visie gaat ervan uit dat er voldoende parkeer-
plaats moet zijn om de parkeerbehoefte van huidige 
en toekomstige activiteiten op te vangen.

De parkeerbehoefte wordt op basis van het 
programma berekend. 
Het parkeeraanbod bestaat uit:

parking in het noorden (max 85 PP). Indien • 
in landschapskamer 1 een laag dynamische 
activiteit wordt voorzien, is de noordelijke parking 
niet nodig (of kan deze kleiner zijn).
een hoofdparking aan landschapskamers 2 en 3 • 
(uitbreiding bestaande parking): hier is ruimte 
om een parking van max. 240 PP te voorzien wat 
voldoende is om de regulier parkeerbehoefte van 
de geprogrammeerde activiteiten op te vangen 
parkeermogelijkheden langs Schippersdreef: op • 
drukke momenten kan naast de 2 parkings ook 
geparkeerd worden langs de Schippersdreef: 
het principe van parkeren tussen de bomen kan 
aan de oostzijde van de Schippersdreef verder 
doorgetrokken worden
bij uitzonderlijke evenementen (b.v. • 
paastornooi,…) kan gebruik gemaakt worden 
van het aangrenzend weiland: max. enkele keren 
per jaar te gebruiken als evenementenparking 
(hiervoor dienen afspraken gemaakt te worden 
met de landbouwer of de beheerder van de 
grond).

Visie parkeren
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Referentiebeelden parkings
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3.2.3 Visie fi ets- en wandelroutes

Het padennetwerk voor fi etsers is verhard of 
halfverhard en bestaat uit:

een centrale fi ets- en wandelboulevard• 
de Tilburgbaan blijft een onverharde fi etsroute • 
die ook als ruiter en mountainbikeroute kan 
functioneren
de verharde padenstructuur kan door • 
dienstverkeer en veiligheidsdiensten gebruikt 
worden om de gebouwen en velden te bereiken
fi etsenstallingen worden voorzien nabij de • 
toegang tot de sportvoorzieningen; deze liggen 
hoofdzakelijk langs de fi ets- en wandelboulevard

Daarnaast wordt er fi jnmazig netwerk van 
wandelroutes voorzien:

hoofdpaden zijn verhard en verlicht en moeten • 
toegankelijk zijn voor mensen met buggy’s en 
rolstoelgebruikers; het aantal kruisingen met de 
looppiste wordt beperkt
daarnaast kunnen onverharde, informele • 
wandelpaden ontstaan die in bepaalde seizoenen 
(bv broedseizoen, nat weer) kunnen afgesloten 
worden
het uizetten van het exacte tracé van de • 
looppiste en de wandelpaden moet op het terrein 
gebeuren zodat rekening kan gehouden worden 
met waardevolle bomen, struiken, wortelzones, 
microreliëf…
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Referentiebeelden fi ets- en wandelroutes
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3.2.4 Visie water

Het domein ligt niet in een (mogelijk) overstromings-
gevoelig gebied. Het gebied ligt op een heuvelrug en 
watert zowel naar het westen, noorden als oosten af. 
Een plaatselijk knelpunt is de omgeving van de loods 
die uitgegraven (of niet opgehoogd) ligt ten opzichte 
van het omliggende gebied waardoor er water blijft 
staan. Door deze zone bij afbraak van de loodsen op 
te hogen (aansluitend bij de rest van het maaiveld) 
kan dit probleem verholpen worden.

Voor de opvang en afvoer van hemelwater wordt het 
bestaande open grachtensysteem behouden en waar 
nodig verbreed en verplaatst. 

De bijkomende bebouwing en verharding zorgt voor 
een toename van het afstomend hemelwater. Om de 
impact te beperken is het aangewezen om:

de gebouwen te voorzien van groendaken• 
waterdoorlatende verharding te voorzien • 

Volgens de zoneringsplannen van de VMM is de 
omgeving van het voormalige sporthotel aangesloten 
op de riolering (collectief geoptimaliseerd 
buitengebied). Gelet op de toename van de 
bebouwing en functies zal het bestaande 
rioleringsstelsel moet aangepast worden. Een 
alternatief voor de zuivering voor van het afvalwater 
is de aanleg van een rietveld / IBA (individuele 
behandeling van afvalwater). Dit zou in het weiland 
aan de oostzijde van de Schippersdreef kunnen 
gebouwd worden

Visie water

Effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (Bron: AGIV) 

Zoneringsplan (Bron: www.geoloket.vmm.be ) 
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Referentiebeelden water
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3.2.5 Visie groen

De bestaande dreven van de Schippersdreef 
en Tilburgbaan worden als structuurbepalende 
groenassen gevrijwaard. Bij werkzaamheden moeten 
de nodige maatregelen genomen worden om schade 
aan de stam en de wortelzone te voorkomen.

De sport- en recreatievoorzieningen worden aan 
de westzijde van de Schippersdreef gebundeld en 
er landschappelijk geïntegreerd in de bosstructuur. 
Een bosstrook aan de westzijde van de sport- en 
recreatievoorzieningen zorgt voor een verbinding 
tussen de boscluster rond de Schotensteenweg 
(omgeving camping Hogerheide) en de bosgordel 
langs het kanaal. 

Het te rooien bos voor de aanleg van sport- en 
recreatievoorzieningen kan gedeeltelijk in natura 
worden gecompenseerd door het weiland aan de 
westzijde van de Schippersdreef en een deel van 
landschapskamer 2 te bebossen. Bij aanplanting van 
nieuwe hoogstammen, wordt best gebruik gemaakt 
van inheemse, standplaatsgebonden soorten.

Het exacte tracé van kronkelende wandel- en 
looproutes moet op het terrein worden uitgezet zodat 
waardevolle bomen en struiken maximaal gevrijwaard 
kunnen blijven.

Visie groen
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Boscompensatie

Voorstel van boscompensatie

Legende
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Voorstel van nieuwe bestemming volgens in opmaak zijnde RUPHuidige bestemming (GWP = gewestplan)

3.3 HERBESTEMMING D.M.V. RUP
De gemeente plant de herbestemming van het huidige recreatiegebied volgens het gewestplan. Door middel van deze herbestemming wordt een meer compact 
recreatiegebied beoogd dat voldoende afstand houdt van de omliggende woonomgeving, dat ontwikkelingen aan het kanaal mogelijk maakt en dat volledig aan de 
westzijde van de Schippersdreef ligt. De opmaak van het RUP is recent opgestart en kan in functie van de gewenste ontwikkeling, eventueel in samenspraak met de 
private partner(s), vormgegeven worden.

fi ets- en wandelbrugfi ets- en wandelbrug
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SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
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De Vlaamse Regering wil een inhaalbeweging in sport-
infrastructuur verwezenlijken en werkte daarom het 
Vlaams Sportinfrastructuurplan uit. Via de methode 
van publiek-private samenwerking (PPS) wil zij sport-
infrastructuur realiseren voor een investeringswaarde 
van 225 miljoen euro. In deze PPS-projecten subsi-
dieert de Vlaamse overheid maximaal 30%. 

Er lopen programma’s voor verschillende types van 
sportinfrastructuur:

Kunstgrasveld• 
Eenvoudige sporthal• 
Eenvoudig zwembad• 
Multifunctioneel sportcentrum• 

Op vrijdag 28 november 2008 besliste de Vlaamse 
Regering over de rangschikking en selectie van de 
projecten, ingediend in het kader van het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan. In totaal werden 130 
projecten geselecteerd voor de realisatie van 73 
kunstgrasvelden, 43 eenvoudige sporthallen, 4 
eenvoudige zwembaden en 10 multifunctionele 
sportcentra. 

De selectieprocedure is dus reeds voorbij. Het is 
onzeker of er een nieuwe oproep in het kader van het 
Sportinfrastructuurplan komt.

Meer info: http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/infrastructuurplan/
index.shtml

4.1 Vlaams Sportinfrastructuurplan

4.2 Subsidie Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen ondersteunt gemeenten om 
waardevolle toeristisch-recreatieve projecten op te 
starten. Een toeristisch-recreatief project bevordert 
het toeristische en/of recreatieve aanbod. Dit 
betekent inhoudelijke en fi nanciële ondersteuning bij 
nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven. Toerisme 
Vlaanderen beschikt immers over een subsidiebudget, 
waarmee geïnvesteerd kan worden in het primaire 
aanbod. Met primair aanbod wordt bedoeld 
investeringen in de toeristische infrastructuur, met 
uitzondering van logies.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Hefboomproject: een project dat een belangrijk • 
multiplicatoreffect heeft op het toeristische 
aanbod in een regio en dat de toeristische 
uitstraling van een hele gemeente of regio 
bevordert
Innovatief project: een proefproject of • 
experimenteel project met een vernieuwend 
karakter.
Regulier project• 

Volgende items zijn algemeen van toepassing voor 
de verschillende types van toeristisch-recreatieve 
projecten.

a Activiteiten, aankopen en werken die in aanmerking 
komen voor een subsidie

Informatie- en communicatietechnologie voor de • 
toerist.
Eenmalige tussenkomst in promotie voor de • 
eerste ontsluiting van een infrastructuurproject, 
onder voorwaarde dat een duidelijk promotieplan 

wordt uitgewerkt met een meerjarenplanning 
wat betreft de promotie en omschrijving van 
de distributiekanalen en voor zover dit geen 
deel uitmaakt van de ‘pooling’ van Toerisme 
Vlaanderen. Volgende posten komen in 
aanmerking:

eerste druk van een brochure, kaart of • 
fi etskrant (drukkosten, lay-out, vertalingen 
en copyright). Hiervan moet achteraf 
minstens één exemplaar gratis aan 
Toerisme Vlaanderen bezorgd worden.
aanmaak van een website voor nieuwe • 
projecten.

Initiatieven in het kader van toegankelijkheid • 
(toegankelijkheidsdoorlichting incl. eindcontrole 
en alle noodzakelijke aanpassingswerken, maar 
beperkt tot de ruimten en het materieel die 
bedoeld zijn voor de toerist-recreant, kosten 
voor het behalen van het label AnySurfer voor 
betoelaagde websites).
Vorming van het personeel die rechtstreeks • 
gerelateerd is aan het project. 

b Activiteiten, aankopen en werken die NIET in 
aanmerking komen voor een subsidie

Btw (met uitzondering van projecten met • 
Europese cofi nanciering waar projectonderdelen 
inclusief BTW worden betoelaagd door Europa).
Eigen personeelskosten.• 
Onkostenvergoedingen.• 
Verzekeringen. Eerste raming en schetsen, eerste • 
haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, 
locatieonderzoek…

4. SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
In dit overzicht wordt een weergave opgenomen van 
subsidiemogelijkheden. Deze informatie is informatief, 
niet bindend en verzameld in 2010. De informatie 
dient door de initiatiefnemer te worden nagekeken 
inzake haalbaarheid.
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Onderhoudswerken en andere reguliere taken die • 
tot de normale werking van de subsidieaanvrager 
behoren.
Aanleg van wegen, fi etspaden (vermits deze via • 
andere subsidiekanalen betoelaagbaar zijn).
Aanleg van parkings (tenzij aanpassingen voor • 
toegankelijke parkeerplaatsen op parkings die in 
eigendom zijn).
Aankoop van kleine roerende zaken, fi etsen, • 
kajakken…
Commerciële activiteiten (o.a. horeca).• 
Activiteiten die subsidieerbaar zijn via andere • 
wets-, decreets- en verordeningsbepalingen.
Promotie: herdruk van brochures of kaarten, • 
distributie, persconferenties, openingsmomenten, 
animatie en evenementen, activiteitenkalenders, 
advertenties, beurzen en workshops, e-marketing 
en mailings, vlaggen, promotiefi lmpjes specifi ek 
ontwikkeld voor beurzen, workshops of 
websites…
Variabele / terugkerende kosten zoals • 
abonnementen en licenties, hosting en 
onderhoud van websites, telefoonkosten (bij 
projecten waarbij je moet bellen naar een gratis 
nummer om info te horen)…
Kosten voor het verlijden van een • 
hypotheekvestiging.
Erelonen van architecten.• 

Met betrekking tot infrastructuurwerken geldt

a Activiteiten, aankopen en werken die in aanmerking 
komen voor een subsidie.
Alle betoelaagbare posten moeten betrekking 
hebben op ruimten en materiaal toegankelijk en / of 
bruikbaar voor de toerist-recreant. Voor bouwwerken,
inrichtingswerken en herstel- en renovatiewerken 
worden de kosten pro rato de oppervlakte van het 
deel dat toegankelijk is voor de toerist berekend.

Conceptontwikkeling.• 
Herstel- en renovatiewerken in het kader van een • 
nieuwe toeristisch-recreatieve functie (d.i. een 
vernieuwd concept of nieuwe locatie).
Bouwwerken (incl. grondwerken en riolering).• 
Groenaanleg.• 
Technieken (elektriciteit, verwarming, lift, • 
brandalarm…): pro rato de oppervlakte van het 
deel dat toegankelijk is voor de toerist.
Inrichting – inclusief audiovisueel materiaal, • 
zitbanken, stoelen, tafels… voor de toerist.
Infozuilen en –kiosken enkel voor toeristische • 
informatie en met een duidelijke link naar 
Toerisme Vlaanderen en de website www.
visitfl anders.com.
Aankoop en plaatsing van kunstwerken is niet • 
prioritair. Dit kan enkel zoals bepaald in het 
decreet van 23 december 1986 houdende 
integratie van kunstwerken in openbare 
gebouwen en enkel indien geïntegreerd in 
een infrastructuurproject. Het kunstwerk moet 
aansluiten op het thema van het toeristisch-
recreatief project.

Inrichting van toeristische infokantoren en het • 
toeristisch onthaal en de toeristische ontsluiting 
van bezoekerscentra.
Voor recreatiedomeinen en –parken enkel • 
grootschalige, innovatieve investeringen die 
de normale basisinfrastructuur overstijgen en 
die een provincie / gemeente niet alleen kan 
dragen (cfr. Kerntakendebat). Een voorwaarde 
voor subsidiëring is dat het project kadert in 
een strategisch of meerjarenplan. Verder dient 
het domein of park een sociaal engagement 
te hebben, een bovenlokaal belang te 
kunnen aantonen en gelieerd te zijn aan een 
verblijfspolitiek.
Watergebonden infrastructuur zoals • 
waterfrontvernieuwing, aanlegsteigers en 
onthaalinfrastructuur enkel indien het project 
kadert in een voldoende ruim toeristisch geheel 
met grote toeristisch-recreatieve meerwaarde 
en met een duidelijke aftoetsing met de 
waterwegbeheerder.
Inrichting van het openbaar domein • 
(multifunctionele evenementenpleinen, (her)
inrichting van onthaalsites, inrichting van 
dorpsonthaalpunten…) enkel indien het project 
kadert in een voldoende ruim toeristisch geheel 
met grote toeristischrecreatieve meerwaarde.

b Activiteiten, aankopen en werken die NIET in 
aanmerking komen voor een subsidie

Projectonderdelen die geen betrekking hebben • 
op ruimten toegankelijk voor en / of materieel 
bruikbaar door de toerist-recreant, bv. technische 
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ruimte (o.a. voor multimediale toepassingen), 
opslagruimte, verwarmingslokaal, kitchenette, 
vergaderruimte, bureelruimte voor personeel 
(balie voor toeristisch onthaal wel).
Werfi nrichting en werfopruiming.• 
Opmeting bestaande toestand, bureau voor • 
stabiliteit, grondonderzoek, veiligheidscoördinatie.
Afbraak- en uitbraakwerken.• 
Restauratiewerken die betoelaagd kunnen • 
worden door het Agentschap R-O Vlaanderen, 
Onroerend Erfgoed (voorheen Monumenten & 
Landschappen).
Museale (passieve) invulling zoals voorzien in het • 
Erfgoeddecreet.
Meubilair, pc’s… voor personeel (backoffi ce).• 
Aankoop van gronden of gebouwen.• 
Standbeelden en kunstwerken, tenzij het gaat • 
om kunstwerken zoals bepaald in het decreet 
van 23 december 1986 houdende integratie van 
kunstwerken in openbare gebouwen.

Tot slot zijn er nog subsidiemogelijkheden voor 
routenetwerken

a Projecten of –onderdelen die in aanmerking komen 
voor een subsidie Bij de verdere ontwikkeling van de 
fi ets-, wandel- en ruiterinfrastructuur streven we
naar een eenvormig product voor de recreant in 
Vlaanderen.

Netwerken d.m.v. knooppuntenbewegwijzering:• 
fi etsnetwerken met een eventuele • 
ondersteunende doelenbewegwijzering 
(handwegwijzers);
www.toerismevlaanderen.be;• 

wandelnetwerken enkel in door Toerisme 
Vlaanderen geselecteerde gebieden; een lijst en 
kaart kunnen opgevraagd worden bij Toerisme 
Vlaanderen – dienst Toeristisch-Recreatieve 
Projecten of gedownload via
www.toerismevlaanderen.be;

ruiter- en mennetwerken enkel mits een • 
uitgebreide motivering van de geschiktheid 
van een gebied en mits afstemming op 
andere routestructuren
in het gebied.• 

Fietsinrijpunten: bij voorkeur gelegen op plaatsen • 
binnen het fi etsnetwerk die goed bereikbaar 
zijn met de auto en het openbaar vervoer, die 
strategisch gelegen zijn t.o.v. de belangrijkste 
doelmarkten en waar reeds bezoekers komen 
(bijvoorbeeld bij fi etsvriendelijke horeca, 
bezoekerscentra…).
Fietsstallingen (al dan niet overdekt): bij voorkeur • 
gelegen op plaatsen binnen het fi etsnetwerk 
(bijvoorbeeld bij fi etsinrijpunten), die strategisch 
gelegen zijn en toeristisch relevant (bijvoorbeeld 
bij fi etsvriendelijke horeca, bezoekerscentra, 
toeristische infokantoren…).
Recreatieve lussen kunnen enkel in overleg met • 
de provinciale toeristische organisatie en mits 
sanering of integratie van de bestaande routes. 
Waar een netwerk aanwezig is, moet de route 
indien mogelijk geïntegreerd worden in het 
netwerk.
Digitale routestructuren: aankoop van toestellen, • 
programmering, aanmaak verhaal, route en 
beeld, downloadmodule (eenmalige tussenkomst). 

Downloadbare routes moeten gratis ter 
beschikking gesteld worden, rechtstreeks via de 
website van de projectindiener en ter plaatse op 
een mediaspeler. De bestanden moeten ook aan 
Toerisme Vlaanderen aangeleverd worden.
Randinfrastructuur: picknickplaatsen, • 
vuilnisbakken, knuppelpaden, draaihekkens, 
wandelsluizen… enkel indien er voldoende 
garanties zijn naar onderhoud en enkel indien ze 
de belevingswaarde van de route verhogen.
Aanleg van wandel- en ruiterpaden op voorwaarde • 
dat op grond van andere decreten of besluiten 
geen fi nanciële steun verleend kan worden. Met 
de aanleg van wandel- en ruiterpaden bedoelen 
we een kwalitatieve verbetering met als doel het 
beter betreedbaar maken van een onverharde 
weg (bijvoorbeeld aanleg van knuppelpaden, 
aanbrengen van houtschilfers…).
Kaarten en brochures m.b.t. netwerken en lussen: • 
enkel aanmaak en eerste druk.

Van alle kaarten en brochures m.b.t. deze • 
routestructuren dient de begunstigde 10 
exemplaren gratis aan Toerisme Vlaanderen 
te bezorgen.
Van alle latere heruitgaven hiervan dient • 
de begunstigde 5 exemplaren gratis aan 
Toerisme Vlaanderen te bezorgen.
Toerisme Vlaanderen kan steeds extra • 
gratis exemplaren opvragen.

De defi nitieve trajecten van de netwerken • 
of lussen en alle overige kaartaanduidingen 

moeten ook digitaal in GIS (in ESRI-
shapefi les voor vectoriële bestanden of 
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(geo)tiff-bestanden voor rasterdatasets) 
aan Toerisme Vlaanderen aangeleverd 
worden (voor eigen gebruik en voor 
marketingdoeleinden, in samenspraak met 
de initiatiefnemer van het project).

Fietsvriendelijke horeca erkend door de • 
provinciale toeristische organisaties en 
Fietsvriendelijke logies erkend door Toerisme 
Vlaanderen langs de fi etsnetwerken, recreatieve 
fi etslussen en LF-routes kunnen bewegwijzerd 
worden vanaf de route volgens vaste richtlijnen. 
De afspraak is dat dit gebundeld wordt door de 
provinciale toeristische organisaties en dat zij 
hiervoor een aanvraag indienen.
Toeristische voetgangersbewegwijzering prioritair • 
in de kunststeden. Andere steden kunnen enkel 
in aanmerking genomen worden indien de 
aanvraag voldoende gemotiveerd is.
Tellers en meetsystemen met als doel de • 
monitoring van het aantal recreanten / toeristen 
die gebruik maken van netwerken en lussen. 
De initiatiefnemer is ertoe gebonden om de 
resultaten van de monitoring vrij ter beschikking 
te stellen van Toerisme Vlaanderen.

b Projecten of –onderdelen die NIET in aanmerking 
komen voor een subsidie

Projecten met betrekking tot routestructuren • 
die niet voldoen aan de richtlijnen van Toerisme 
Vlaanderen.
Routestructuren m.b.t. gemotoriseerde / harde • 
recreatie zoals auto’s, quads, vespa’s…
Mountainbikeroutes (behoort tot de bevoegdheid • 

van BLOSO).
Aanleg van fi etspaden en missing links in • 
infrastructuur, met uitzondering van missing links 
langs LF-routes en mits uitputting van andere 
subsidiekanalen.
Uitbouw van wandelnetwerken in andere dan • 
de door Toerisme Vlaanderen geselecteerde 
gebieden.
Opmaak van technische bestekken voor • 
bewegwijzering van routestructuren.
Aankoop van fi etsen, kajakken… of andere kleine • 
roerende zaken.
Toeristische autobewegwijzering.• 
Bewegwijzering van en infoborden over • 
toeristische objecten en bezienswaardigheden 
langs de fi etsnetwerken, recreatieve fi etslussen 
en LFroutes.
Verfi jning (upgrade, hertracering…) en • 
onderhoud van routestructuren, van 
bewegwijzering en van (digitale) apparatuur die 
de minimale instandhoudingstermijn van 5 resp. 
15 jaar nog niet bereikt heeft.

Meer info: http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.
asp?iPageID=120

Brecht en Sint-Job-in-’t-Goor liggen binnen het 
LEADER-gebied.
LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma 
voor plattelandsontwikkeling en een methode 
van samenwerken van onderuit (bottom-up) 
georchestreerd en dit specifi ek voor actoren op het 
platteland. LEADER-gebied MarkAante Kempen is 
erkend voor de periode 2008-2013. Tijdens deze 
periode kunnen goedgekeurde projecten rekenen op 
Europese, Vlaamse en Provinciale steun en middelen

De subdies van het Leader programma zijn niet 
cummuleerbaar met andere subsidies.

Meer info: http://www.leadermarkaantekempen.be/

4.3 Subsidie Europees leader-programma 
MarkAante Kempen
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Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) subsidieert projecten die de ongelijkheden 
tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen 
vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie 
tussen de regio’s versterken. Er zijn op regelmatige 
basis projectoproepen of zogenaamde calls 
waarvoor, samen met andere Europese partners, een 
projectvoorstel kan ingediend worden. (zie www.
efro.be). Het indienen van een projectvoorstel vraagt 
vooraf heel wat onderzoek en inspanning, maar de 
subsidiebedragen kunnen vrij aanzienlijk zijn.
Interreg IV-programma’s worden gesubsidieerd via 
het EFRO-fonds. 
De principes van Interreg IV zijn:

Aanmoedigen van innovaties in • 
ondernemingen,stimuleren van het 
ondernemerschap en de groei van de 
kenniseconomie
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van lidstaten • 
regio’s en steden vergroten door vervoers- en 
communicatie-infrastructuur te verbeteren
Bescherming van het milieu en het gezamenlijk • 
beheer van natuurlijke en technologische risico’s

Er zijn 3 types programma’s:
a. Grensoverschrijdende programma’s (IVA) - 2 zeeën-   
    programma
b. Transnationaal programma (IVB)
c. Interregionaal programma (IVC)

Omschrijving project:
Maakt deel uit van de doelstelling van de territoriale 
samenwerking voor structurele fondsen voor de 
periode 2007 – 2013. De fondsen moeten aangewend 
worden voor economische en sociale activiteiten die 
bijdragen aan duurzame territoriale ontwikkeling.

Omschrijving prioriteiten:
Het ondersteunen van een economisch • 
concurrerend, aantrekkelijk en toegankelijk gebied 
(1)
Het bevorderen en versterken van een veilig en • 
gezond milieu (2)
Het verbeteren van de leefbaarheid (3)• 
Gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-• 
Engels Kanaal programma (4)
Technische bijstand (5)• 

De prioriteiten zijn nauw aan elkaar verbonden en 
projecten kunnen inspelen op kwesties die onder 
meerdere prioriteiten vallen. 
Stimulatie van projecten en activiteiten met een 
geïntegreerd karakter die bevorderlijk zijn voor 
aspecten van economische, milieugerelateerde en 
maatschappelijke aard.

Voorwaarden:
Regels van openbare aanbestedingen moeten strikt 
worden gevolgd.

Duurzame ontwikkeling:
Geen discriminatie; alle partners worden • 
betrokken in de activiteiten en beheer van het 

project.
Hoofdpartner en projectpartners moeten • 
garanderen dat geplande activiteiten voldoen aan 
de mededingingswetgeving van hun land.
Ontvankelijkheid van de begunstigden (deze • 
elementen zijn af te toetsen)
Organisatie in geografi sche gebied waarop • 
programma betrekking heeft.
Rechtspositie van de organisatie is een • 
overheidsinstantie, publiekrechtelijke instelling, 
particulier lichaam of non-profi torganisatie.
Status van de organisatie komt overeen met de • 
doelgroep die genoemd wordt in het operationeel 
programma.
De organisatie wordt op het Aanvraagformulier • 
van het project vermeld als partner
De organisatie is een actieve partner in het • 
project.
De organisatie levert een fi nanciële bijdrage aan • 
het project (d.m.v. cofi nanciering)

Subsidiabele bedragen:
EFRO heeft subsidies voor 167 miljoen euro 
(Maximum EFRO-bijdrage op projectniveau is 50% 
van de totale subsidiabele uitgaven van het project)
Subsidiabel =

Gedaan door subsidiabele partners• 
Tijdens periode waarin uitgaven subsidiabel zijn• 
Gebudgetteerd in aanvraagformulier• 
In overeenstemming met vastgelegde regels• 

Uitdaging 1: vinden van de juiste partner, waarvan • 
minstens 1 uit Zuid- Engeland.

4.4 Europees subsidiefonds EFRO - Inter-
reg IV

4.5 Interreg IVA:2 zeeën- programma
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Uitdaging 2: uitgesloten zijn acties die met • 
hetzelfde resultaat, onafhankelijk van elkaar,aan 
beide zijden van de grens kunnen worden 
uitgevoerd.
Uitdaging 3: vaststellen van juiste prioriteit.• 
Uitdaging 4: binnen welke termijn wil men • 
starten met de werkzaamheden en wat is de 
tijdsprognose voor het vinden van een partner?

MAAR: er moet gekeken worden naar het thema van 
de oproep (er is er nu één lopende tot 21 januari 
2011, de volgende zijn van 6 mei tot 8 juli en van 18 
november tot 20 januari 2012).
Er is best een publiek overwicht (indien pps minstens 
50+1). 

Meer info: http://www.interreg4a-2mers.eu/NL/appelprojet07NL.
html

Doel van dit programma:
Verhogen van de effectiviteit van het regionale 
ontwikkelingsbeleid op vlak van innovatie, 
kenniseconomie, milieu en risico-preventie, evenals 
het bijdragen tot de economische modernisering en 
verhoging van de competiviteit van Europa.

Prioriteit 1: innovatie en kenniseconomie • 
(innovatie, onderzoek,technologische 
ontwikkeling, ondernemerschap en KMO’s, 
informatiemaatschappij, tewerkstelling en 
kwalifi caties)
Prioriteit 2: milieu en risicopreventie • 
(natuurlijke en technologische risico’s, water- 
en afvalbeheer, biodiversiteit, bescherming 
van natuurlijk erfgoed, energie en duurzaam 
transport, cultureel erfgoed en landschappen) 
-> kan interressant zijn indien op dit vlak een 
hoog ambitieniveau (state-of-the-art) wordt 
nagestreefd

Het programma defi nieert een goede praktijk als een 
initiatief waarvan het succes reeds bewezen is en dat 
het potentieel heeft om te worden getransfereerd 
naar andere regio’s.
De IVC-projecten moeten een toegevoegde waarde 
realiseren en een relevantie hebben op EU- schaal.

4.6 Interreg IVC
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GEVOERDE PROCES
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In de fase van de voorstudie zijn de behoeften, 
vragen en ideeën omtrent de inrichting van het 
domein De Merel onderzocht door een bevraging 
bij de verenigingen, scholen en inwoners van de 
gemeente Brecht. Gelijktijdig is de ruimtelijke, 
functionele en juridische context van het domein 
in beeld gebracht en in eerste instantie afgetoetst 
aan de geldende planningscontext. Op basis van 
dit onderzoek is de projectdefi nitie bepaald die 
duidelijkheid verschaft in de wensen, verwachtingen 
en engagementen die er leven voor de gewenste 
ontwikkeling van het domein De Merel tot een 
attractief sport- en recreatiepark.

In de volgende fase is een masterplan opgesteld 
dat de gewenste ruimtelijke visie weergeeft in 
combinatie met een aantal ruimtelijke principes 
inzake de gewenste ordening van het terrein. Aan de 
hand van krachtlijnen en referentiebeelden wordt de 
ambitie en de visie van het gemeentebestuur in beeld 
gebracht. 

Voorafgaand aan de marktraadpleging is de 
haalbaarheid van het plan ook bij betrokken 
afgetoetst en dit bij reeds geïnteresseerd clubs en 
verenigingen enerzijds en bij betrokken publieke 
partners anderzijds. 

Vanuit reeds geïnteresseerde clubs kan 
aangegeven worden dat:

de tennisclub TC De Merel plannen heeft om een • 
indoor tennishal op te richten
de Royal Antwerp Hockey Club interesse toont • 
om zich te vestigen op het domein De Merel

Het eerste bilateraal overleg met publieke actoren 
heeft plaatsgevonden op 16 november 2011 met als 
actoren:

Provincie Antwerpen – dienst gebiedsgericht • 
beleid: 
Deze dienst is bezig met het ‘gebiedsgericht 
project kanaal Dessel-Turnhout-Schoten’ en 
coördineert de diverse geplande acties en 
projecten langsheen het kanaal waarlangs ook 
het domein De Merel is gelegen.
Provincie Antwerpen – Autonoom Provinciebedrijf • 
Sport. 
Het APB Sport heeft een Bovenlokaal 
Sportinfrastructuurplan opgemaakt waarin de 
behoeften aan bovenlokale sportinfrastructuur 
op een systematische manier in kaart worden 
gebracht in de provincie Antwerpen. Dit 
onderzoek resulteerde in een lijst van vijftien 
prioritaire sportinfrastructuurnoden.
BLOSO:• 
De sportadministratie van de Vlaamse overheid. 
Bloso subsidieert de Vlaamse sportfederaties en 
de provincies/steden/gemeenten/VGC voor hun 
Sport voor Allen beleid. 
De Scheepvaart: Als beheerder van het kanaal • 
Dessel-Turnhout-Schoten. 

Uit dit overleg kunnen volgende zaken als 
belangrijkste resultaten genoteerd worden:

Het APB geeft aan dat er in het noorden van de • 
provincie Antwerpen behoefte is aan Rugby- en 
Cricketvelden. Ook de Hockey-sport  is populair. 
De gemeente merkt hierbij op dat zij over een 

hockeyclub beschikken in Sint-Job en dat er met 
hen onderhandeld wordt om eventueel naar De 
Merel te komen. Bijkomend is er vraag naar een 
regionaal trainingscentrum.
De Wielerbond Vlaanderen heeft interesse in 
een BMX piste in het noorden van Antwerpen en 
heeft hier ook een budget voor.
BLOSO twijfelt aan de rendabiliteit van • 
het kleinschalige sporthotel. De gemeente 
argumenteert dat er vraag is vanuit de hart- en 
sportacademie Nottebohm. Mogelijks kan dit 
ondersteunend zijn bij het gehele sportgebeuren. 
Ook kan de link gelegd worden naar toerisme en 
meer bepaald naar trekkersroutes.
De Scheepvaart zal geen fi nancierende partij zijn • 
noch voor verlichting aan het jaagpad, noch voor 
de aanleg van een steiger en voetgangersbrug. 
Bij werken dient de reservatiestrook langs 
het kanaal gerespecteerd te worden. Het 
jaagpad blijft juridisch een dienstweg, 
recreatief medegebruik kan gedoogd worden.                 
De werken dienen hetzij door de private partners 
hetzij door een publieke partij gefi nancierd te 
worden. 

Het tweede bilateraal overleg vindt plaats op 17 
januari 2012 met als actoren:

Provincie Antwerpen – dienst mobiliteit:• 
Voor de aftoetsing van de haalbaarheid 
van een voetgangersbrug over het kanaal 
(subsidiemogelijkheden – technische 
haalbaarheid)
Provincie Antwerpen – dienst toerisme:• 
Voor de aftoetsing van de haalbaarheid van 

5. GEVOERDE PROCES
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een voetgangersbrug alsook voor het verder 
onderzoek naar toeristische opportuniteiten in dit 
domein (trekkersroutes). 
Vzw Kempens Landschap• 
Voor de link met de omliggende 
landschapsontwikkelingsplannen.
Agentschap Natuur en Bos:• 
Ook als een partner in functie van de link met 
de Brechtse Heide en de mogelijkheden tot 
vergroening van een ruimer gebied.

Uit dit overleg kunnen volgende zaken als 
belangrijkste resultaten genoteerd worden:

Het TPA geeft aan dat voor overnachtingen • 
vooral gedacht moet worden aan de individuele 
bezoekers die comfort belangrijk achten en niet 
zozeer aan groepen.
Ter ondersteuning van het fi etstoerisme is • 
horeca volgens het TPA interessant, maar dan 
wel zo dicht mogelijk bij het kanaal aangezien 
het jaagpad aldaar een belangrijke recreatieve 
fi etsroute is. 
Het open ruimtegebied ten oosten van het • 
domein De Merel (120ha groot) wordt als zeer 
waardevol bevonden. De gemeente onderhandelt 
momenteel met het Kempens Landschap, ANB en 
de provincie over de aankoop van deze gronden. 
Aan dit gebied kan een laagdynamisch recreatief 
medegebruik worden toegekend.
De ligging van de fi ets- en wandelbrug is nog niet • 
exact bepaald. Wel dient deze vlak bij het domein 
De Merel te liggen en aansluitend op de fi ets en 
wandelpaden. 

Er moeten voldoende parkeerplaatsen voorzien • 
worden met aandacht voor voldoende en 
comfortabele fi etsenstallingen. 
Bij de provincie zijn subsidies beschikbaar voor de • 
aanleg van de fi ets- en wandelbrug (meer details 
zie www.provant.be/subsidies/mobiliteit/fi etsen). 
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TIMING
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6. TIMING

januari 2012:     opmaak marktbevraging• 

begin februari 2012:    publicatie (Bulletin, Publicatieblad, Bouwkroniek, website) – marktbevraging  • 

1 maart 2012:     toelichtende vergadering• 

15 maart 2012:     uiterlijke datum voor overmaken van bijkomende vragen van de deelnemers aan de gemeente • 

30 maart 2012:     uiterlijke datum voor overmaken reactie gemeente op de bijkomende vragen• 

15 mei 2012:     uiterlijke datum voor indienen van schriftelijke antwoorden van de deelnemers op de vragenlijst• 

tweede helft 2012:     onderzoek van de resultaten van de marktbevraging en besluitvorming binnen de gemeente over de resultaten van de   • 
      marktbevraging 

januari - februari 2013:    bijsturing globale visie en plan van aanpak, met inbegrip van het eventueel uitwerken en opstarten van de    • 
      gunningsprocedure i.f.v. het syntheserapport van de marktbevraging

   
begin 2013:     (eventuele) rapportering aan de deelnemers van de marktbevraging• 

2012:      opmaak RUP• 


