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2Stuk 155 (2014-2015) – Nr. 3
Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsnota Toerisme 2014-2019;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts;
– gelet op:
1° de vaststelling dat de toeristische sector een bijdrage van bijna 5 procent
levert aan het bruto binnenlands product (bbp), met een toegevoegde
waarde van 13 miljard euro en een geraamde werkgelegenheid voor
253.273 loontrekkenden en 54.413 zelfstandigen en helpers;
2° het feit dat de in de toeristische sector gerealiseerde omzet gegenereerd
wordt door zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers;
3° de noodzaak om de verworven positie blijvend veilig te stellen voor alle
bestemmingen in Vlaanderen, zijnde de Vlaamse kust, de kunststeden en
de groene regio’s;
4° de veelheid aan toeristische actoren, zowel aan de zijde van de overheid als
in de private sector;
– vraagt de Vlaamse Regering om bij het voeren van haar beleid in verband met
toerisme:
1° het recht op vakantie voor iedereen meer te concretiseren, onder meer door
een actieplan ‘vakantie voor iedereen’ op te stellen;
2° de missing links in het openbaar vervoer weg te werken met het oog op een
betere ontsluiting van het toeristische aanbod; daarbij specifiek aandacht te
besteden aan de verbinding tussen Rijsel en de kust;
3° de door Vlaams minister Geert Bourgeois aangekondigde evaluatie van het
internationaal marketingbeleid uit te voeren tegen de zomer van 2015;
4° een marketingbeleid uit te werken dat gebaseerd is op de bestemmingen in
Vlaanderen (de kust, de kunststeden en de groene regio’s);
5° ook in de toekomst te blijven werken met het systeem van de impulsfondsen,
waarbij enkel projecten die ingebed zijn in een regionale strategie, op
basis van een grondige analyse kunnen worden gesubsidieerd; daarbij
ook aandacht te hebben voor sleutelprojecten die het aanbod voor het
binnenlandse toerisme vorm geven;
6° blijvend aandacht te besteden aan het overleg met de toeristische actoren:
beroepsfederaties, provinciale diensten voor toerisme, steden en gemeenten.
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