Toerisme

Leiestreek - fase 2
Beschrijving van het project
Het reflectiemoment met betrekking tot de vier gemeenschappelijk gedefinieerde thema’s waarrond werkt
gewerkt binnen het project Leiestreek van bron tot monding Fase 1 lagen aan de grondslag van Fase 2. De
hoofddoelstelling bleef dezelfde als in Fase 1 maar het accent werd verschoven naar de verdieping en verbreding van het grensoverschrijdend toeristisch samenwerkingsverband in de Leiestreek. Er werd ook verder
geïnvesteerd in de verbetering en het meer samenhangend maken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in de volledige Leiestreek. Toerisme Leiestreek en Lys-sans-Frontières zetten hun hun inspanningen op
vlak van de toeristische promotie van de grensoverschrijdende regio verder en vierden 10 jaar grensoverschrijdende samenwerking in hetzelfde jaar dat het project “Leiestreek van bron tot monding” werd erkend als
“Strategisch project voor de grensregio Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen.

Acties
Er wordt een grensoverschrijdende groep “Greeters” gevormd die toeristen in de Leiestreek op vrijwillige basis
kennis laat maken met de minder bekende plekjes van de regio. Om de regio sterker te gaan positioneren als
fietsregio wordt specifiek aandacht besteed aan de groep “Greeters op de Fiets”. Op vlak van fietsen wordt ook
een topogids gerealiseerd die fietsers moet toelaten het traject van bron tot monding (in meerdere etappes) af te
fietsen. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten experimenteren Toerisme Leiestreek en Lys-sans-Frontières
met een nieuwe methodiek met name “speed dates” voor toeristische ondernemers. Het concept van “Erfgoeddorpen” wordt gelanceerd en er wordt bekeken hoe dit concept over de hele regio kan worden uitgerold.
Lys-sans-Frontières organiseert ook een bevraging bij de gebruikers van de “Ecolodges de la Lys”. De resultaten
worden vergeleken met die van een gelijkaardige bevraging die in 2007 in Vlaanderen werd georganiseerd. Op
basis van deze gemeenschappelijke kennis wordt een grensoverschrijdende strategie op lange termijn uitgewerkt
om het netwerk van “Ecolodges” en “Kampeerhutten” in de toekomst gericht verder valoriseren.
In de Franse Leiestreek wordt het netwerk van “Ecolodges” uitgebreid met een aantal nieuwe inplantingen waardoor de regio nagenoeg volledig bedekt wordt. Hetzelfde gebeurt aan Vlaamse zijde met betrekking tot de kampeerautoterreinen. Er worden verder ook een aantal missing-links in het recreatief padennetwerk weggewerkt en
er wordt verder geïnvesteerd in de verbetering van de voorzieningen voor boottoeristen. Er wordt geïnvesteerd
in het verbeteren van het toeristisch onthaal
Toerisme Leiestreek en Lys-sans-Frontières vierden samen met partners van weerszijden van de grens 10 jaar
grensoverschrijdende samenwerking op 1 juni 2012. Datzelfde jaar werd het project erkend als “Strategisch project
voor de grensregio Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen”. De strategische afstemming tussen Toerisme Leiestreek en
Lys-sans-Frontières werd geïntensifieerd en er werd ingezet op de professionalisering van de sector.

Gegevens
Websites: www.toerisme-leiestreek.be / www.lys-sans-frontières.org
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Projectpartners
• Projectleider

Westtoer
Koning Albert-I-laan, 120
B – 8200 Brugge
Tel.: +32-(0)56.24.99.98
E-mail: fien.vandenheede@westtoer.be

• Partners / geassocieerde partners
Toerisme Leiestreek
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.24.99.98
E-mail: fien.vandenheede@westtoer.be

Lys sans frontières
F - 62840 Sailly sur la lys
Tel.: +33-(0)3.21.25.10.68
E-mail: v.grimbert@lys-sans-frontieres.org
Communauté de Communes Artois-lys
F - 62193 Lille cedex
Tel.: +33-(0)21.25.26.71
E-mail: a.debosque.otpayslysromane@orange.fr
Stad Waregem
B - 8790 Waregem
Tel.: +32-(0)56.62.12.37
E-mail: rik.steeland@waregem.be
Ville de Steenwerck (tot 25 juni 2013)
F - 59181 Steenwerck
Tel.: +33-(0)3.28.50.33.80
E-mail: contact@musee-steenwerck.com
Communauté de communes Flandre-lys
F - 59253 La Gorgue
Tel.: +33-(0)3.28.50.14.90
E-mail: contact@cc-flandrelys.fr
Gemeente Zwevegem
B - 8550 Zwevegem
Tel.: +32-(0)56.76.55.67
E-mail: jan.vanlangenhove@zwevegem.be

Ville d’Armentières
F - 59280 Armentières
Tel.: +33-(0)3.20.10.18.57
E-mail: s.deveco@ville-armentieres.fr
Ville d’Aire-sur-la-lys (tot 25 juni 2013)
F - 62921 Aire sur la Lys Cedex
Tel.: +33–(0)3.21.95.40.57
E-mail: t.dallongeville@ville-airesurlalys.fr
Gemeente Sint-Martens-Latem
B - 9830 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32–(0)9.282.17.70
E-mail: piet.boyens@sint-martens-latem.be
Gemeente Ingelmunster
B - 8770 Ingelmunster
Tel.: +32-(0)51.33.74.30
E-mail: frank.benoit@ingelmunster.be
Gemeente Roeselare
B - 8800 Roeselare
Tel.: +32–(0)51.26.22.85
E-mail: bdewitte@roeselare.be
Gemeente Wevelgem
B - 8560 Wevelgem
Tel.: +32-(0)56.43.39.19
E-mail: gemeentebestuur@wevelgem.be
Gemeente Dentergem
B - 8720 Dentergem
Tel.: +32-(0)56.57.55.13
E-mail: planning@dentergemonline.be
Commune de Fiefs
F - 62134 Fiefs
Tel.: +33-(0)3.21.04.60.90
E-mail: mairie.fiefs@free.fr
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Financiële gegevens
Totaal budget: 2.389.483,7 EUR
Aandeel EFRO: 1.147.726,98 EUR
Looptijd: 1 januari 2012 – 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/208.html
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