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Deze punten stonden op de agenda:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering
 Kennismaking
 Belangrijke projecten voor de komende weken
a. Kermis
b. Open Monumentendag
c. Bloementapijt
d. Fietstochten
 Status historische infoborden “Straffe verhalen”
 Papeleupaden
a. Stand van zaken
b. Nieuwe prospectie
 Trage Wegen
 Nood aan reuzendragers
 Nieuwe invalshoeken voor Toerisme in Wetteren
 Varia

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De raad betreurt wel
dat er nog steeds geen werk werd gemaakt van de historische infoborden. Ook
benadrukken de leden van de raad dat de komende dagbrochure digitaal
beschikbaar zou moeten gesteld worden.
2. Kennismaking
24 juli werd Tijl De Bock aangesteld als coördinator toerisme en cultuur voor de
gemeente Wetteren. Tijdens de raad werd dan ook tijd gemaakt voor een korte
voorstelling van de leden. De leden heten Tijl welkom.
3. Belangrijke lopende (toeristische) projecten
Kermis
Hoogtepunten : Reuzenomgang / de koers / het vuurwerk
Naar de toekomst toe moeten we de koers extra in de kijker zetten om nieuwe
mensen (toeristen) naar Wetteren te trekken. De leden benadrukken tevens dat
de kermis best wel mag aangevuld worden met wat (live)bands.
De leden vinden de kermisaffiche zeker geslaagd & zijn ook best tevreden over
het programma. “We mogen best fier zijn dat we dergelijke kermis kunnen
vieren in Wetteren.”
De leden vinden het spijtig dat de loopwedstrijd is weggevallen. Dit zou men in
de toekomst toch nog eens moeten (her)bekijken.
Open Monumentendag
De leden bespreken het programma van Open Monumendag.
Het programma ziet er als volgt uit:
Provinciaal domein Den Blakken
De bekendste groene plekjes in Wetteren zijn ongetwijfeld het provinciaal
domein Den Blakken en het aanpalende stuifduinengebied. Den Blakken is een
9,7 ha groot park rond de statige villa 'Les Mélèzes' (De Lorken). De tuin werd
aangelegd naar plannen van Wim Vidts, tuinarchitect en leraar aan het
Scheppersinstituut te Wetteren.
Het domein is uitgebouwd tot promotiecentrum voor de Wetterse sierplanten- en
rozenteelt. In het midden van de negentiende eeuw werden in Wetteren de
eerste boom- en plantenkwekerijen opgericht onder impuls van Adolf Papeleu. In
goed 150 jaar hebben de Wetterse kwekers een niet te evenaren hoeveelheid
kennis en kunde opgebouwd.
Den Blakken omvat een aantal thematuinen waarin zowat alle planten aan bod
komen die de kwekers uit Wetteren en omgeving produceren. EenÂ rosariumÂ en
een doolhof, samengesteld uit verschillende soorten haagplanten, zijn maar twee

van de vele ontdekkingen. Van op het terras van brasserie Villa Wetthra heb je
een schitterend uitzicht op het domein.
De dienst toerisme organiseert in dit uniek kader een gratis gegidste rondleiding
die alle geheimen van Den Blakken aan u zullen prijsgeven.
De rondleidingen gaan door om 10h, om 13h30 en om 15h.
De Van Hauwermeirsmolen, een levende watermolen.
Begeleide rondleidingen van 10-18 uur in de werkende watermolen.
3 molenaars zijn op post en malen met de kracht van het water het graan.
Verkoop van op molensteen gemalen rogge,-tarwe,- spelt en gerst en diverse
bloemsoorten.
Niet te missen:
- Luchtige lezing “Boer, molenaar, bakker: het herontdekken van brood zoals het
hoort te zijn”door Stef Mintjens.
- Workshop brood bakken.
Daarna leer je in een workshop brood- en koekjesdeeg maken van
molensteengemalen meel.
Het geurige gerezen brood wordt gebakken in de houtoven van Eva Samyn.
Kinderen bakken cowboybrood op het open vuur.
De watermolen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Het glas van het Posthotel
Op openmonumentendag worden vier originele gerestaureerde glasramen in lood
van het Posthotel onthuld.
Om 14h is er live muziek door Kasper De Moor (zanger van Dorian and the
Grays) die in première zijn eigen nummers komt spelen.
Het posthotel werd omstreeks 1887 gebouwd in opdracht van de heer Polfliet en
werd van meet af aan ingericht als café-hotel. Een gevelsteen in de achtergevel
draagt het jaartal '1887' en de naam van de bouwheer. De bakstenen straatgevel
wordt gekenmerkt door een monumentale inrijpoort en vier licht getoogde
deurvensters.
Allerhande omkadering en nevenactiviteiten worden voorzien. Wie meer wil
weten, moet vooral afkomen en het zelf aanschouwen.

Het bloementapijt
Het bloementapijt zal te bezichtigen zijn op de Markt van 14 tem 17 september
2017. De dienst toerisme verwacht een grote opkomst, heel wat toeristen van
buiten Wetteren zullen Wetteren bezoeken.
Schets van het bloementapijt:

De officiële opening van het bloementapijt start donderdag 14 september om
17u30. Oa. Minister Ben Weyts en Minister Joke Schauvliege zullen een woordje
aan de aanwezigen richten.
Fietstochten
17 september is er de laatste Floraliëntocht. Tijdens de fietstocht zal men ook
een bezoek brengen aan het bloementapijt.

4. Historische infoborden
Alles om deze borden af te werken en finaliseren is klaar. Er moet dringend actie
ondernomen worden voor dit project. Tijl De Bock neemt dit verder op met
schepen van Toerisme Herman De Wulf.
De locaties worden in onderling overleg gekozen.
We gaan op zoek naar het ideale moment om deze borden in te huldigen.
Voorstel van de raad: Straffe verhalen nemen als rode draad doorheen de
infoborden. De leden van de raad zouden het helemaal fantastisch vinden indien
we dit vervolgens zouden kunnen doortrekken in toneelvoorstellingen.
5. Papeleupaden
Stand van zaken : Werd bezocht en dit blijkt een paar kilometer langer te zijn.
Momenteel betrekt men de horeca nog niet in het hele gebeuren. Dit zou voor
extra aantrekkingskracht kunnen zorgen.
De raad plant een nieuwe prospectie : Het Molenbeekpad : woensdag 20/9 om
15u30. Wandeling van 7 km met start aan de kerk in Massemen.
6. Trage Wegen
+ - 100 km tragen wegen, deze worden opgevolgd door de ‘spotters’.
Volgens de laatste prospectie ontbraken er 70 borden. Deze zouden ondertussen
moeten geplaatst zijn.
Problematische wegen:
-

Gentweg, T105 & T 35/36

7. Nood aan reuzendragers
Momenteel ‘hangen we af’ van 1 familie, we hebben echt nood aan nieuwe
reuzendragers. Belasting per reus op de schouders : 93 kg.
De raad vraagt of er nagedacht worden over een wedstrijd/concept om nieuwe
reuzendragers te vergaren. Tijl brengt een aantal ideeën mee naar de volgende
raad.
8. Nieuwe invalshoeken voor toerisme in en rond Wetteren
Warme oproep aan alle leden om tegen de volgende vergadering ideeën mee te
brengen voor de toeristische toekomst van Wetteren. Al heel wat jaren draait
alles rond De Rechtvaardige Rechters, indien we nieuwe toeristen willen
aantrekken en ‘oude’ toeristen willen heractiveren zullen we nieuwe zaken
moeten presenteren.
9. Varia


Tijdens de wandeling van de Rechtvaardige Rechters zou de kerk & het
stad/gemeentehuis moeten open zijn. Dit is een algemeen probleem in




Wetteren, op zondag zijn er geen monumenten/historische opgesteld voor
het publiek.
De fietsstalling aan Villa Wetthra ligt al geruime tijd neer. Kan deze
worden rechtgezet?
De raad benadrukt dat de bewegwijzering van de fietsroutes niet goed is &
vraagt zich af wiens verantwoordelijkheid dit is.

DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING
De vergadering van mei (Raad voor Toerisme & Evenementen) is gepland op 18
oktober om 20u in het Infopunt.

