Samenwerking op het vlak van toerisme tussen de Toerisme Oost-Vlaanderen en
de Stad Gent. Kort Overzicht.

A. ondersteuning promotie
Luik 1: ondersteuning toeristische publicaties
Sedert een vijftal jaren worden de voornaamste toeristische publicaties van de stad Gent,
ttz. de werffolders (Ned + andere talen), financieel ondersteund door Toerisme OostVlaanderen. Het betreft een subsidie van 50% op de reëele kostprijs van de brochures.
Luik 2: Sales Guide Gent & Oost-Vlaanderen
Eveneens 5 jaar terug werd de Sales Guide Gent (brochure gericht op groepen,
autocaristen en professionelen in de sector) uitgebreid met een Oost-Vlaamse gedeelte.
Deze meertalige brochure wordt door Toerisme Oost-Vlaanderen mee gefinancierd
(proportioneel volgens het aantal blz. Oost-Vlaanderen excl. Gent) en verdeeld.
Luik 3: Watertoerisme
Met ingang van 2005 werd een nieuw globaal Oost-Vlaams promotiethema gehanteerd,
met name rond watertoerisme (de campagne "weg van water"). Gent speelde bij de
aanvang van de campagne een grote rol o.a. met de opening van de Portus Ganda (voor
het openingsprogramma werd door het provinciebestuur een financiële ondersteuning
voorzien). De campagne "Weg van water" zal ook in 2006 verder lopen.
Luik 4: Gent Congres
Sedert de oprichting van Gent Congres (2000) is het provinciebestuur stichtende partner
in deze vzw, die zowel de overheid als de privésector (hotels, congresruimten,
restaurants e.a.) omvat. De werking van deze vzw is erop gericht promotie te voeren
voor Gent als congresstad (in binnen- en buitenland), congressen effectief aan te trekken
en via haar leden prijsgunstige congresbemiddeling te doen. Alle grote hotels, de vzw
Gent Hotels, het ICC, de Universiteit en diverse congres- en seminarieruimtes zijn er lid
van.
Luik 5: Groepsuitstappen
Toen in 1994 het enige Gentse incomingbureau de deuren moest sluiten, nam Toerisme
Oost-Vlaanderen het volledige aanbod groepsuitstappen in Gent over. Tot op heden
worden door TOV nog steeds een belangrijk aanbod groepsuitstappen naar Gent geboekt .
Meestal worden deze op maat van de klant gemaakt. De samenwerking met de dienst
toerisme, de gidsenbond, diverse restaurateurs en andere incoming agentschappen is
optimaal. In het bijzonder voor de Gentse Floraliën, alsmede voor diverse
tentoonstellingen in de Gentse musea worden eveneens evenemententrips ontworpen en
geboekt, zowel naar groepen als (soms) naar individuelen toe. Voor de Gentse Floraliën
editie 2005 werden zo meer dan 9.000 personen geboekt voor een groepsuitstap naar de
Floraliën met een bezoek aan Gent en omgeving (dit is dus +/ - 900 personen/dag !)

Luik 6: Korte vakanties
Sedert jaren biedt Toerisme Oost-Vlaanderen ook citytrips aan naar Gent voor individuele
korte verblijven. Eén van de succesverhalen daarbij is ongetwijfeld de citytrip "Flikken"
die in Vlaanderen en Nederland heel wat succes kent. De trips worden uitgewerkt in
samenwerking met de vzw Gent Hotels en kennen aldus een spreiding over de
verscheidene hotels van de stad.

B. Infrastructuur
Luik 1: Gastenkamers
Sedert een viertal jaren werd het reglement voor de subsidiëring van gastenkamers op
het platteland uitgebreid tot de stedelijke agglomeratie. Sedertdien hebben reeds heel
wat Gentse particulieren kunnen rekenen op een gevoelige financiële ondersteuning voor
de realisatie van gastenkamers in hun woningen.
Luik 2: Water- en fietstoerisme
Inzake watertoerisme werd de opening van de Portus Ganda ondersteund. Wat
fietstoerisme betreft is er de nauwe samenwerking met de mobiliteitsdienst van de stad
Gent voor wat betreft de fietsverbindingen tussen de binnenstad en de recreatieve
fietsroutes in de onmiddellijke omgeving én de medewerking aan het Gent Fietstevenement in september. Daarnaast is het dankzij de tussenkomst van Toerisme OostVlaanderen bij Toerisme Vlaanderen en de toenmalige Minister voor Toerisme dat de
fietsersbrug onder de Europabrug financieel ondersteund wordt in het kader van het Leieactieplan. Deze fietsersbrug (die door de stad veeleer als een utilitaire investering werd
aanzien) verbindt met name de binnenstad met de toeristische Leiestreek en is vanuit
dat oogpunt toeristisch cruciaal.
Tenslotte weze nog vermeld dat het provinciebestuur, via het reglement op de
betoelaging van toeristische evenementen gedurende de laatste vijf jaar alle grote
museum-evenementen in de stad financieel heeft ondersteund.

