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2021/GR/105 - Zomeractiviteiten Toeristische Dienst - 2021: goedkeuren tarieven.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
De dienst Toerisme werkte een zomeraanbod uit onder de noemer 'beleef de zomer in Anzegem'.
Op 3 juli stelt een lokaal fruitbedrijf zijn boomgaard open om er te genieten van een picknick. De
picknick wordt vooraf samengesteld door de dienst Toerisme samen met enkele lokale handelaars.
Nadien wordt er voor de ingeschrevenen een knooppuntenwandeling voorzien, startende aan de
Dolageweg.
Op 17 juli kan er ingeschreven worden voor een gegidste wandeling langs het Kasselrijbeekpad .
Nadien volgt er een bezoek aan een lokale brouwerij waar er kennis kan gemaakt worden met hun
bieren. Afsluiten gebeurt met een bierproeverij.
Op 23 juli, 31 juli en 11 augustus wordt de boerenlandschapsroute gefietst samen met een vrijwilliger.
Hij leert de deelnemers het landschap zien en beleven. Waarom is het landschap zoals het is?
Waarom ziet de Leievallei er anders uit dan de Scheldevallei?
Het zomeraanbod afsluiten gebeurt op zaterdag 28 augustus. Op de laatste zaterdag van augustus
staat een fietstocht langs 3 landbouwbedrijven ingepland. Er kan kennis gemaakt worden met
verschillende landbouwbedrijven:
•

lokaal groenteteelt- en akkerbouwbedrijf

•

lokaal landbouwbedrijf

•

lokaal melkvee- en akkerbouwbedrijf

Deze landbouwers zetten hun deuren open en gunnen het publiek een blik achter de schermen.
Voor sommige van deze activiteiten moet er inschrijvingsgeld betaald worden. Hiervoor wordt er een
toegankelijke, gezinsvriendelijke prijssetting voorgesteld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art. 1: De tarieven voor de zomerinitiatieven 2021 van Dienst Toerisme goed te keuren als volgt:

- Picknick lokaal fruitteeltbedrijf: € 20 (box voor volwassenen)/€ 12 (kinderbox) / € 12 aperobox (2
personen)
- Wandeling Vichte+ bezoek brouwerij:€ 7,50 / persoon (volwassenen en kinderen)
- Boerenlandschapsroute: gratis
- Landbouwfietstocht: € 5 / persoon (volwassenen en kinderen)
Deze prijzen worden goedgekeurd met onmiddellijke ingang.

Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,
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Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 11 juni 2021
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