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Impuls van ruim 500.000 euro voor jeugdverblijven 

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 527.804 euro in 4 

erkende jeugdverblijven verspreid over heel Vlaanderen. Met dit geld kunnen de vakantieverblijven 

hun accommodatie toegankelijker, moderner, brandveiliger of kindvriendelijker maken. “Het is niet 

voor iedereen vanzelfsprekend om op vakantie te gaan”, zegt Weyts. “Ook mensen met een 

handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan. Dat vergt inspanningen en 

investeringen die niet meteen rendabel zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun.”  

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van vakantie. Hij 

maakt nu ruim een half miljoen euro vrij om 4 jeugdverblijven met veel vakantieambitie te steunen.  

“Het aanbod van jeugdverblijven voor jongeren (met een beperking) is nog te beperkt in Vlaanderen”, 

zegt Weyts. “Een uitbreiding van het aanbod vergt serieuze investeringen en dat is dikwijls pas mogelijk 

als de overheid mee ondersteunt. Dat is één van de dingen die we met dit beleid doen”.  

 

Zo krijgt het Sonneheem in Nijlen financiële ondersteuning om de buiteninrichting van het jeugdverblijf 

toegankelijker en kindvriendelijker te maken. Kamp Kwadraat in Overijse kan dankzij de Vlaamse 

middelen grondig gemoderniseerd worden. Duindal in Westende krijgt een impuls voor een volledige 

renovatie. De Bosgeus in Heuvelland krijgt steun om te investeren in modernere douches, een dagzaal, 

een speelzolder, een ruime eetzaal en een aangepaste keuken.  

De middelen gaan kortom naar de modernisering van jeugdverblijven. Dankzij dat Vlaamse geld kunnen 

uitbaters van jeugdverblijven investeren in het comfort, de toegankelijkheid, brandveiligheid en de 

kindvriendelijkheid van hun infrastructuur. Het geld wordt gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, 

renovatiewerken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van mindervaliden en de zeer 

grondige vernieuwing van enkele vakantiehuizen. Vlaanderen dekt voor onderstaande projecten tot 

maximum 40% van de totaal subsidieerbare kost. 

In bijlage vindt u meer informatie. U kan ook alles terugvinden op 

http://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-verblijven-subsidieoproep-2017 

 

Contact:  

Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88 

Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen, 0486/22.67.95 

 

http://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-verblijven-subsidieoproep-2017


Overzicht begunstigden oproep 2017– 2de ronde 

 

Antwerpen 

Jeugdverblijf Gemeente Aard werken Subsidie  

Sonneheem Nijlen 
Toegankelijkheidswerken 
+ Kindvriendelijkheid 

 € 23.000 

Het Sonneheem is een erkend jeugdverblijf met een nieuwbouw die gerealiseerd werd 

met Vlaamse steun.  Deze extra middelen zijn bedoeld om het heem en de weg erheen 

toegankelijk te maken. Er wordt geïnvesteerd in een parking voor mindervalide 

personen, verharding van de weg én van het gehele stuk rond het gebouw. Er wordt 

ook geïnvesteerd in meer kindvriendelijkheid. Er wordt een omheining geplaatst om het 

veiligheidsgevoel voor de kinderen te vergroten, de putten rondom het terrein worden 

gedicht, berken en elsen die een allergische reactie kunnen opwekken worden gerooid.  

 

Vlaams-Brabant 

Vakantiehuis Gemeente Aard werken Subsidie  

Kamp Kwadraat Overijse 
Brandveiligheidswerken 
Moderniseringswerken 

€ 280.431 

Kamp Kwadraat is een jeugdverblijf dat uitgebaat wordt door de Gemeente Overijse. 

Dankzij deze Vlaamse steun kunnen de vocht-, geluids- en hygiëneproblemen 

aangepakt worden. Vloeren en buitenmuren worden geïsoleerd, lichtkoepels worden 

vervangen, er wordt een vloerverwarming en een ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning geplaatst, er worden tussenwanden geplaatst in het sanitair.  

 

West-Vlaanderen 

Vakantiehuis Gemeente Aard werken Subsidie  

Vakantieverblijf 
Duindal 

Westende 

Brandveiligheidswerken 
Moderniseringswerken 
Project kindvriendelijkheid 
 

€ 177.902 

Het hele gebouw wordt gemoderniseerd. Vroeger was er een houten draagstructuur: nu komt 

er een betonnen structuur. Met aanpassingen wordt ingespeeld op de opmerkingen van de 



brandweer. Er wordt geïnvesteerd in meer duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Ook na 

de renovatie zullen er 32 slaapplaatsen zijn.  

De Bosgeus Heuvelland 

Brandveiligheidswerken 
Moderniseringswerken 
Toegankelijkheidswerken 
Project kindvriendelijkheid 
 

€ 46.471 

De sanitaire cellen worden gemoderniseerd: de gemeenschappelijke douches worden 

verbouwd tot individuele cellen met voldoende wastafels. Er komt een eetzaal waar de hele 

groep voltallig en comfortabel kan zitten en een keuken die aangepast is om te koken voor 

132 gasten. Deze nieuwe ruimte zal vlot toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De 

strengste brandveiligheidsnormen worden gerespecteerd. Op de bovenverdieping wordt een 

grote speelzolder ingericht. De kelderruimte wordt dan weer omgebouwd tot dagzaal.  

 

 

 

 


