Toerisme

De Maas tot uw dienst
Beschrijving van het project
Om de grensoverschrijdende regio aantrekkelijker te maken en een geïntegreerd en evenwichtig toeristisch
aanbod te bieden, ontwikkelen en promoten de partners een gemeenschappelijke identiteit.
Concreet werken ze aan een grensoverschrijdend toeristisch, commercieel en cultureel aanbod voor pleziervaarders, verblijfstoeristen en dagtoeristen. Dit doen de partners via een beleid dat voldoende toeristische opvangmogelijkheden en een goed uitgebouwde infrastructuur voorziet.
De partners willen vooral hun gemeenschappelijke troef, de Maas, beter benutten door de Maasvallei
sterker te promoten. Daarnaast moeten de regio’s hun complementaire troeven beter uitspelen en het
aanwezige potentieel voluit benutten. Ten slotte willen de partners ook professioneler tewerk gaan en nieuwe
grensoverschrijdende toeristische producten ontwikkelen.
De uiteindelijke bedoeling is de Maasvallei te positioneren als een kwaliteitsvolle toeristische bestemming en
de regio aantrekkelijker te maken via de ontwikkeling en de promotie van een gemeenschappelijke identiteit.
De partners onderzoeken ook de mogelijkheid om het project een duurzame structuur te geven, in de vorm
van een vereniging of een belangengroep. Ze bekijken welke structuur het meest haalbaar is op financieel,
technisch en logistiek vlak. Om de structuur zoveel mogelijk gewicht te geven, worden de vertegenwoordigers van alle partners, zowel privaat als openbaar, er van bij het begin bij betrokken.

Acties
Om de toeristische actoren zo professioneel mogelijk te begeleiden, organiseren de partners opleidingssessies in
werkgroepen. Een expert geeft hen een individuele en persoonlijke training zodat ze hun grensoverschrijdende
activiteit kunnen concretiseren.
Met het oog op de ontwikkeling van een toeristisch aanbod en de creatie van grensoverschrijdende toeristische producten, ontwerpen de partners brochures voor de professionelen.
Voor de pleziervaarders maken ze een gids in het Frans, Engels en Nederlands met alle nodige info voor
pleziervaarders om de grens over te steken en praktische instrumenten voor een optimale navigatie. De
toeristische attracties van de grensoverschrijdende regio staan ook in de gids vermeld.
Voor de promotie van de korte verblijven ontwerpen de partners grensoverschrijdende pakketreizen en een
grensoverschrijdende fiets- en wandelgids. De rijkdommen langs de Maas promoten ze met nieuwe GPSroutes, een brochure “Maas en Kastelen” die het rijke erfgoed van de Maasvallei in de kijker stelt, en een
grensoverschrijdende toeristische kaart die op grote schaal wordt verspreid.
Daarnaast ontwikkelen de partners een visuele identiteit en stellen ze een mediaplan op om bij elke belangrijke fase over het project te communiceren. In deze context werden een logo en een huisstijl ontwikkeld
die op alle communicatiedragers (website, folders, brochures, enz.) worden toegepast. De producten van
het project presenteren de partners tijdens een activiteitenmaand “De Maas tot uw dienst” die met talrijke
animaties wordt opgeluisterd.

Gegevens
E-mail: epi@bep.be
Website: http://www.lameuseetvous.com

De Maas tot uw dienst
Projectpartners
• Projectleider

Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.71.71. 20
E-mail: epi@bep.be

• Partners / geassocieerde partners
Communauté de Communes Ardennes Rives
de Meuse
F – 08600 Givet
Tel.: +33-(0)3.24.41.50.90
E-mail: x.larnaudie@ardennerivesdemeuse.com
Maison du Tourisme Haute-Meuse
B - 5500 Dinant
Tel.: +32-(0)82.22.82.00
E-mail: aco@dinant-tourisme.be
Office du Tourisme de Namur
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.24.64.44.44
E-mail: christian.vanderwinnen@ville.namur.be
Office du Tourisme de Profondeville
B - 5170 Profondeville
Tel.: +32-(0)81.42.02.37
E-mail: dominique.hicquet@province.namur.be
Fédération du Tourisme de la Province de
Namur
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.77.99.11
E-mail: mc.carion@ftpn.be
Office du Tourisme de Charleville-Mézières
F - 08000 Charleville-Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.55.69.92
E-mail: claire.brasseur-ot@wanadoo.fr
Communauté d’Agglomération « Cœur d’Ardenne »
F - 08000 Charleville-Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.57.83.00
E-mail: jocele.leheutre@coeurdardenne.fr
Commune de Revin (tot 9 juni 2011)
F - 08500 Revin
Tel.: +33-(0)3.24.42.74.30
E-mail: tourisme@ville-revin.fr
Communauté de Communes Meuse et Semoy
F - 08800 Montherme
Tel.: +33-(0)3.24.36.08.61
E-mail: ccmeuse.semoy@wanadoo.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie
des Ardennes
F - 08000 Charleville-Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.56.62.62
E-mail: dcourtatguitton@ardennes.cci.fr
Office du Tourisme Val d’Ardenne
F - 08320 Vireux-Wallerand
Tel.: +33-(0)8.10.81.09.75
E-mail: direction@valdardennetourisme.com
INITIALITE Ingénierie et Territoire
F - 02500 Buire
Tel.: +33-(0)3.23.97.52.26
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Financiële gegevens
Totaal budget: 645.756,88 EUR
Aandeel EFRO: 327.408,44 EUR
Looptijd: 1 juni 2010 - 31 december 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/147.html
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